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SON POSTA. llallaa ~delin Halk 1Maaw11a tirit• 
SON POSTA Halma b.la HalJc -. • .ıa ifitir. 
SON POSTA Hallaa dlll~ Halk ltuauela • 

FETHİ BEY ALEYHiNDE YAPILAN fiEŞRIY ATA 
MUKABELE EDiYOR ... 

"Muanzımm Dimağındaİhtilil var!,, 1 • Bugünün Meselelerinden J 
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Ankara, 2() (H.M) - Sivu 
m.eb'uau Necmettin Sadık beyin 

~ cevabı Fethl Beye 

alsterdim. okuduktan .onra 
dedi ki: 

"Ortada bir fırkalı ciimburi

~ gibi bir ucubei siyaset du
rurken bunun hakkında ıes 
cakannıyarak benimle uğraş-

• •ak Utiyen ve muhalefet li
tlerlijine tayin edildiiimi ve 
. _lı.,et için para • ile tutul
tl_aiwDu yazan Necmettin. Sa-
tlak befn dimağında bir ihtl-
111 ~ k•naatindeyim. 

Bir clılDlaariyette mu halefet . 
lderlijine adam tayin olunur 
-? Buna kim ~yin etmİf 
"- · beni mUbalefet ıçın 
.._ tuta m? B.tJ şldllMı 

Jazmı adaını bir ~bt bula-
laklar mütehassısına gösterain
ler. Bu muharririn behemehal 

~de kfe~~, aliimi oldu-
· lwıa biikmedecektir. 

Ba tqeYVlişe daha deW mi 
' lltenııinis, kendisi bua hi-

tama başlamıı iken unutm111 
._ benim mukabelemi lallcum 
aannetmiftir. 

Ya aklında veya ahliU 
'-ela bak.adar bozukluk ~ ·· 
-'ea -fiecmettin Sadık 
fln yuılaruu benim ıibi laerket 

takdir etoait olduju içia ~ 1 

""""'• aaZJere cevap wre-. . '* daha ayada kendimi yor-

-- istemem. " 
ilhan 

Başvekil .•• 
-

Bugün 
Fethi Beye Ce~ 

Verecek.. 

.,lzmir dvannda bua l:ly-
1eria açbk · ve sefalet içinde 
-talat yemek surctlle baptıa. 
"8a iaırtarauya mecbur kal
tlddan" hakkında bazı pzete
lerd., r6rlllen neıriyabn clot
"a olup olmadı;ına dair Gl
llalfaae meb'uau -Fethi Bey 
~an Yerilen sual takriri 

lğleden sonra Meclisle 
~ ... ll!''fMIQ-b.his olacaktır. Sual tak
·~ clotraclan doğruya eq: 
~ e8Yap verecektir. 

Adana Fe/C.ketinden Birkaç Elim Sahne 

1- ~glip 

lcagbettilcbm sonra lie1111r 
maluıllelerde oaziget. 

2 - Nehre cioar meg~a.Jt-
lar '.öl ludintle. l 

3 - Biigük caddeler. 6lle 
muıın delil. · 1 

Talebe Birliği Kon~esi Dün De 
~~iinakaşa Yüzünden İş Göremedi 

Milli Türk T aleM birliği kongresi geçen hafta ebcriyet 
olmadığı için toplanamamışb, dün ekseriyet temin edildi. Fabt 1 
muhtelif f akiiltelerden relen murahhaslarm aallhiyetnameleriain 
m&lıünllz olması yllzUnden ~iddetli bir miinakqa çıkb, bina· 
ualeyh kongre ıene hiçbir iş görmeden dağıldL 

Gazi Hz. Trakyayı Teşrif Ettiler 
Dün gece saat 21,40 ta 

hususi trenle Trakyaya hare· 
ket etmiflerdir. 

Gazi ıh. ne Trakya .seyabat-
4eriaide Ştikrtl Naili ve Ali Sait 
pqalar refakat etmektedirler. 

Reiıicümbur Hz. Alpaliuda 
trenden inerek şeker fabrika· 
ıını gezecekler, köylillerlf! 
temas edecekler, sonra Kırk· 
larelim ıereflendireceklerdir. 

Reisictimhur Hz. Eclir~e 

BAYRAM 
HA.ZIRLIGI 

. 
Bayram için masraf· 
tan kurtulmak istiyor 
muawıu.ı? O halde 
yakında ıizin için ha· 
zırlamakta oldu~muz 
allrprideri bekleyiniz . 

PEK YAKINDA 

NEŞREDECEGIZ 

iki _.un kalacaklat!lır. Edir ~ 
belediyesi ,eref!erine büyük 
bir ziyafet v,. -cektir. Gazi 
Hz. avdetler:. -. İltanbulda 
bir eQa kalacaklar ve aonra 
Ege npuru ile eeyahatlerine 
deftlll edeceklerdir. 

Bu tr6st Alpullu teker fabrikuının iatihaal ettiği toz tekerlerin bf.· 
Hin TGrkiye dahilinde aabtanı kendi elinde temerküz ettirmiştir. Tröe• 

te 16 tüccar dahildir, iaimleri de tumardır: Ak Oaman zade, Amopulo-. 

Kerim zade, Albntop, Ananyadia, fatronikloa, fzmitliyan, Çankopuloa, 

Delikara zade, Sapoita, Mina Maluimlyadia, Samolidia, irfan, Metevelli, 

Nikolaidia, lataniçtir. Bugün toz teker piyuaaında en ucuz olarak AlpuJ
lu tekeri satılmakta, Avrupa tekerleri buna rekabet edememektedir. 

Alpullu ihtiyaca kifi gelmediğinden memleketimlzln bir kısım 
lbtiyacmı Rua tekerleri tatmin etmektedir. 

Bugün piyuada Alpulunun çuvau (3S); Rua tekerinin çuvalı 

(3S,2S) liraya aablmaktadır. Alpullu piyuada Rua tekeri olmadığı 

vakit çuvalı ( 36 > liraya kaaar çıkarmaktadır. Ecnebi şekerlerinin 

Alpulluya rekabet edememe.inin sebebi ıudur: Avrupa toz tekerinin 

kiloau, lngiliı. (1030) kurq iken giimrütfimüze ( airortuı, koms.yoou, 

ticareti dahil olduğu halde ) (7) kurup mal olmaktadır. 

Bu (7) kuruta kilo baıana 27,S ikuruı ta l'Ümri1k resmi bindiğinden 

Avrupa fek-erlerinin kiloau ı 7 +27,S -;: 34.S kunı9 oluyor. BuDa.ı. do
·1a,.. Anupa 9ekerlennden tüccarlar bı.anamamaktlldırlar. .. 

Alpullu tekel".leri kullanmak iatiyen mamul teker fabrikaalari 
1W111na cemiyet Teiai Kbım bey pnları .aylemektedlr ı 

- AlpaHa tebrl W• (l~ ldtlllk bir tr&t vantaatle utıl111alıa 

tadır. Bu tröst hakkında sabık wkil Şakir Ye lihik Tekil Mustafa 

Şeref beylere cemiyet namına müracaat ettik ı Tröate çuval batına 

terkedileo (40) kuruıu, tekeri dopudaa doğruya bize vermek •uretile 
bize kaundannız, dedik. Fakat henüz müabet bir netice alamadık. 

Tr&t, piyasaya Rus tekeri gelince fiatlan kınyor, gelmezse bir mik

. · tar yükseltiyor. Şah.en ve cemiyet namına Başvekil Pa,adan istirham 

. ediyorum : biı.im bu teker derdimixi halletsinler. Bundan evvel teker 

·inhlaarı bhe yerli :teker veriyordu. 

Manyalizma Tecrübeleri 1 

ismet Paşa - Rahat rahat netes al ! Uyu 1 Hak zengin
sin, refah içindesin, hürsün. Bir dirhem bakkı.a kaybolmJUOr~ 

Halk ( gözllnll açarak ) ,.. --: Paıam, artık manyafuman 
tesic etmiyor 1 'bir kere .. henim glSzüm açıldı 1 bir dahr 
zor kapanır 1 · J 



yapaJUD. 
Binaealeyh-1aaamıf hafta

nda bet ıraman WdıilP sibi 
pata Utflramadıin. · 

* Necaıetilb B. (Tıp tafelte 
yurdunda:} 

- Ta4md yapmak sterim. 
Fakat buıüo için bUna imkan 
görml\yonun. T üamıf hafta
llDU maalesef tasarruf yapa
madun. 

* Mehmet R ( ICarakay, Xe-
~ mahallelinde ! ) 

- Hau.dôlm ~ 
artbnmya imldn ~ 

•:dit t6 haftümc:la vlbiuleri 
................ dene-; 

JI# ı: = .ata ...... ,. ... 
pim, ne yapanm ... ,.........,.... .. 

Hlllal B. ( ~ Mela
..,. , ..... 16) 

- Bundan bir aene ewel 
lflerim iyi gicliyorda ı bir _. 
nedenberi bozakla. Nekadar 
tu11 tjf yapmak Ültecfimse 
müftffak olamaclnn. 8q b
fllKU olsun arttıramaduiı. 
Şbacliki halde ancak ~ 
mm çılqii-byoruz. QltQa azi.ı 
~t· Gtmcle 18 uat çahşbğullı .. _ • • __ _. __ 'f_\_ 

anrAK evım& WI~ 

idare edecek kadar bza.ı 
myo.-mn. 

* ,Demir Faik B. (Ayuofya, 
~si) 

- Tuarruf laafta.ı iyidir, 
laOflur, memlekete faydalıdır; 
......... diyecek yok. Gel gelelim: 

Bea para ~onun: 
~zanıyor da israf mı ecliyo-
~? Hayır. Az kazan yoaınp; 
~ eliıne en basit ihtiyaç-
1.nma karphk olabilecek Jıa-J 
4ar para geçiyor. E~ çeft
l;lp .Weri lmllaunık tuarraf 
..-~ 

-
Poliain biltGn mlkadefeilne 

rağm• 80D zan11a••da lurm
hk hadiseleri dolıwı bir yeldln 
ifade etmektedir. Dün de 
..... .. ·~ t-1>it-
edilmiştir: 

1 _.. BeyotJunda W.:mil-
1 otelinde otunP Büri E-. 
fendinin elbiselerini çalan 
EmrauJlah yaialenmışbr. 

2 - ~&tap Dalmaçyan 
otelinde otuıan Davit Ef. nİD 
şoför Yaşarın otomobilinde 
275 liram çahnllJJfbr. 

3 - Bahkpazarmda Mnh•r- • 
rem EE. nin 15 okka aojaDau 
çalan Apkar yalr•lanm•fbr. 

4 - Kurtuıutta otuna p_. 
aila Efendinin nine p.n 
!mm bir çam ... r bum ft 

aair eşyalar çalarak kaçmıp. 
5 - Topanede otaran Ya

d Ef, caminde aptea almak
ta iken Ouiau ilmin«h Wri 
cebinden 22 liruma .._.. 
kaçmıfbr • 

Katmerli Mücrim 
Yakalanch 

Bir m&ddet enet K~ 
urda Muzaffer WdDde '&ir. 
çocaja tecavlz ettjh--.. 
~ yablllm•••....,. 
da polisiD elinden kaçmaya 
munffak olan ._ GiraoDda 
tekrar~. 

Kendini ·BıçakJach 
Slrkec:ide Anbra biraJUmeU. 

ele rala içm ç....... ... 
muavini Memclala FJ. laealz 
.........,.. bir iebeptm ... 
tala çaka ile kenclW .,.,,.... 
dan,aralanutbr. 

- .. ....... ..,. .... 
2,5 lira arlbrdua. 

* Hiisnll B. ( Çemberfitat 14) 
- Tawruf laaftumda ,_ 

artbramadam. 
- Neclea? 
- Kazandajmias • .. ut-

aç lan 

braln I lMnH ....... ,,,. .... ,. __ 

Son Posta'nın Resimli Hilcô.gesi: 

1: 8-- S., - a. 8e' W ,.,.?.. "'l6na 1 2ı lılemur - laticl.. Um•heMr 1 mz.z.e>ata 
--- .....__.._ ..- IMg#w ewM ı ... lıüviyeJ cW.... ............ melfufal, ... , •«•• .. t-

Llleli 7anım yerinde Arap 
Makbule, Arap Hasan Ye tes- . 
pihçi ...... idaresindeki 
iç _..._ dQa aı.t.ca 

.,........., taharriyat esnasmda 
meydana pkan " kabak ,. ve 
saire mlladen ellilmif, esrar
.._ •fl.-i ele tevkif olua
Dl11ffanhr. ---y ankesiciliklor 

Dnn dlrt pnkesiciBk ol
mufts, tunlar~ 

1 - Talmimde atman lb
nhlm bey tnnmay Be gider
ken cebinden 10 liram çalın...... 

2 - Alman tebeubıc:lan 
OM. Haaıiain ...... ,. 10 ... ~. 

a - Ymelİci o.... .. ,_ 
Jlır 1abca A1-eclia bir 1iruuu 

Gitü Fuhut Mücade 
• • 

sının 

Sado ve Htıaeyin ismi 
ld adamm idllnlinde --~ 
eden 22 kadın polisçe yak 
llllfbr. 

Yunan Se'atkirbm 
Ziyafeti 
~ bul-. .. "/; 

8''•tkArlaa ~ndaa 
Tilrk mealekdqlan llenltr. 
Tokathyanda Mr zijilet 
lecektir. 

ca'vk- ,ab'-nmfhr. · ·-------~--""' 
P--. lnlDclea geç-
.._ Fahri El-dinin 

• •• 



Gördüklerimiz 

Bir Kariimizin İkazı 
Muhterem sa:r.eteolzin daimi karil

Ylnı. Sütunlannıu dikkatle takip edl

hrum. 12 Klnunucncl 930 tarihli aıa
"-llııı:dakl Bergama mektubu mllaue

beuıe na:ıan dlkkatlnisl celbetmek lati

)Ofuın. Taaarnaf cemiyeti rel•inln naul 

ite l>aılaciıiınd- lılhl• olan bu mektup

tı hıtihabat nctlce•i reyler 107-109-117-
ıı, alarak ıa.tcrllml9tir. Halbuki 

leılları 7-.9-17-'19 reydir. KeadJ kead1-

ıı.1a1 aldatmak ve efk.ln umamlycJI 
.q-.ııak içbi yap.taa .bu kudi cambu

lalt ho, olmaaa rercktir. 
Muhterem ruetenlzla halk tabakan 

--di11de ıirdüfil raibet.ia 'ffllmetl na

~"• bu huıuau dlkkatlaise vu Ye 
fllıetleriml te,tt ey:erim efendim. 

l!ugama: 
Mehmet Namık 

S<Jk POSTA : Biıı:.i iku eden bo 

dGru.t kariimbe tqckkür ederiz.. 

liapis Tazyiki Olmalıdu 
Çilnkil: 

8e.n Ü•lriidarda bakkalım. Evvelce 

"-Plı taıı:yUd varken borçlular Umacı 
l liyor gibi korkarlar, borçlarını asar 
'&.lr da olu verirlerdi. Vermlyenler 

•lıırsa fidcr bir hapacn tazyik kararı 
llardık. Tabii hapaolmak lstem~zler. 
~ çok vermek lbere bir •uretl tc1Viye 

Hsterirler, bapb olaıaz.lar, biz de aJa

tıtıınw almıı olurduk ve ayni ıahaa 
)ttıldcn vcreılye nrlrdlk, onun da işi 
lirGUlrdO, bl&im de. Vaktaki hapis 

1 
lı.orkuıu k&lktı, borcunu verenler de 

~llnea oldular. icra dalruinde bin 
llıılltkülltla takip, aetice aıfar. Bittabi 

~la ae verealyeyl kestik. Bizim alı~ ve

l'itioaız de ualda. Borca en.ak alanlar da 

..,alan olmadaj1 nJdt vereıiyc alama

.tıı.,, tabii aç kaldılar. Rica ederim : 

"- baplu!a lfla laer iki taraf için de 

kir aerealnde? Hapl• •lursa Umacı 
....,_ sflıil kerh ohu Ye in tlsamı 
lleı:a nalhTerlad• MHyan edar. 

11.pl8 ....... 
OakDdarda Bakkal 

Melı...t 
SON POSTA: Biz sizin filıri-

1111ıde dejiliL Bwaun izahı iae bir 
.... k meeelealdir. Burada uma 
IGrer. 

Cevaplarımız 
Calatada Arlf !.met Beye : Dedlifnlz 

il~ ..ı.k ... 79 ••acaat edf:nk, fakat 

'-ecele iki tahean hukukuna taallak 

9ttliJ lçla suete ıDtunrinda yeri yok
t11r, blzJ masur 18rOnUz efendim. 

Jf-
Sanyerde ŞGluü Efendi : Mektubwnu: 

ı......ea taluıt mahlycttedlr. Mubteve

)~ De ayaea, - de hülbataa der

~ek] milmküa ıörillmemlftlr. Şabd 
~ ı.uda Ue müracaat edlnls. .. 

271p, J.ıımbe7 maballul Mehmet Ali 
-.qimda (4) numarada Hatice HamJDaJ 

~ hususi bir lıtlda U. antıt• 
~ lllUYahk 1t1r ,.1ıuc11r. 

1'efrilca No. 6 -------

· HARİÇTE NEl:B OZUYOR? Kadın Ve Kalp /şieri 

Kocanızı Seçmeden Bize Sorunuz Rom3;nyanin istikrazı, ispanya 
• 

İhtilili Ve Amerika Buhranı Bir Defa Düşmüş Kadın 
- Sadık Olabilir Mi? 

Pari. - Romanya htikü-
1 

meti F ransadan 600 milyon 
franklık bir iıtikraz aktetmek 
üzeredir. Romanyamn Paria 

sefiri ve Cemiyeti Akvamdaki 

murahhasile F rama bükii
!!\,eti aruıpda cere7- ~ 

müzakerat lıc7 on gftne kadar 
bitecektir. Parayı Fransa hü-

kumeti verecek deiildir. Fakat 

Fransa hükfımetinin yardımile 

halktan toplanacaktır. 

Fransanın bu istikrazdan 
maksadı Romanyayı daha sağ-

lam bir ıurette kendisine baj
lamakbr ve zaten bu paranın 

mühim bir kıamile harp mti
himmab alınacakbr. Bu mü

bimın.ab da Franu •erecektir. 

.>f. 

Romanya Kıraliçesi 

Kaçıyor 

Blkrq - Kıra1 ile imali~ 
.-....-..0 IOğukluk artık iki
sinin bir elam albnda barma
mıyacağı kadar fiddetlenmiş-

SERVER BEDi 

Romen kıralı 
ve o/lu 

( t 
tir. Kıral, daha Veli-

6 

ahthğı zamanmda seY. 

diği kızı bir tnrlO 
bırakmıya raa o6; 

mamıftır. Bu ıebeı;le 
kıraliçe gözlerini te
davi ettirmek 

leaile Pariae ti~ r • 
tir. Bir daha Bilkrqe 1 

dönmiyecektir. Fakat 
Veliaht Bnldeıte hl 
mıfbr. 

Amerikada Buhran 

Artıyor 

Nevyork - Ameribdaki 

bmuc:ll bahnm fiddetlenmek

te denm ediyor. Son hafta 

içinde daha bq OD banka 

iflia etmif, iç banpr intihar 

etmişlerdir . 

1fıu eden bankalar ara.mı

da (Müttehidei Amerika) ban-

kuı da vardır. Bu banka .CO 
milyon dollrla iflh etmiftir. 
Bunun if1iaı llzerine borsada 
patik olmUf, halk bankalara Cevaplanmıx 

mltracaat ederek paralannm Kadınlar niçin •e ne vakit 
iade.mi istemiye h&flamıtbr. diiferler? Bu, bir sabrda ve 
Sabahlara kadar banka önle- bir hauı.lede cevap verilebi
rinde paraıını almak için n6- J ıecek bir sual değildi•. Uzun 
bet bekliyen halk polis tara- l bir t~ile muh~aç. o~ ve ndı! 
fından bile dağıtılamamıştır. .oldugu kadar ıçtimaı sebeplen 

bulunan bu facia bizi burada * yalnız bir noktadan alakadar 
ispanyada ihtilal ediyor. Bazı erkekler nasılsa 

bir defa dütmüt kadinlan 
seviyorlar. Sonra bunlarla be
raber yapmıya veya evlenmi
ye tetebbüs ediyorlar. Fakat 
içlerinde daimi bir endişe, ısb
rap veren ve kalbi kemiren bir 
ıüphe vardır. Acaba aldabyor 
mu? 

Barselon - ispanya ihtillli 
resmi tekziplere, rağmen de
•am ediyor. İhtilalciler birkaç 
şehri daha zaptetmişlerdir. 

Tayy~re karargahını da ifgal et
mişlerdir. Her tarafta ameleler 
grev yaparak . ihtilili tak-. 

viye etmiye ~aşlamışlardır. Bi
naenaleyh ihtilalin hakiki ne
ticesi henüz malam değildir. 

Avrupaya Gidecek 
Talebeler 

Nafia, 1Waarif, lktısat vekl
letleri tarafından A vrupanm 

muhtelif yerlerine tahsil için 
gönderilecek . gençlerin aıhhi 

muayeneleri yapılllllfbr. T ale
belerin muayene raporlarile. 
taahhlitnameleri diba Maarif 
vekil etine gönderilmiştir. 

işte diin Utif isminde bir 
kariimden aldığım bir mek
tup bu haleti ruhiyeyi çok 
iyi izah ediyor: 

" Bea bir kadınla mUnaachd tesia 
ettim. Bu, macera geçirmlt bir kadındı. 
Benimle dUtllP kalkmıya batlayınca 
artık maceralanndan vugcçtiğini, aaldn 
bir hayat yaıamak latediğini 1amlmt 
yeminlerle temine çalaıta. Mlsacım her 
a6yleDen M>ıı:e kolay inanır u.afta olma
data, lçla mutmain olmadım, tetkik 
ettim, bir ,Un bir mektubunu yaka• 
ladım. Bittabi · klr edemedi ı 

- Ne bileyim, aenln aamlmiyetlaln 
dereeealal takdir edemedim, aencte. 
eYYel ber hmH ettltla erkek temlaat 
Yerdi, aoara baktı, bir kere 1Mnl affet, 
tecrlbe et- eledi. 

Geae c1ltlp kiaUUıu,. batladık ; ba 
kadıa Mr lfe devam ediyordu ; lflti
yordum ki sene sfsll lflcrUe mqpl 
UIJordu. llaahua baaa da ı 

- Beal lflmdea çıkar-
Dlye ltoyaaa rica etmekte "'MI. Nlha• 

79' lflılcl- pJııb. Evllıte aldım. .... 
bana .. dak s&Galyor; fakat ;pmı.lell
ae, temlaabna ,.,...._, affnnd ...... 
da boa bly-et ettljial lfrendlm, ke.
cU.l de lnkln lakla bulam17arak, bo
JUD&: 

- Artık eYiadeylm, mulyl k&rlfbr• 
ma, flmdlden aonrUJaa hak. 

Diyor ve kendi kendini evimde hap
Hlılllt oluyor. Eski muhabbetimin kuy
Yetlıal luıybebal• olduJuau 18rmulae 
raim- bir mahp111 hayab Y&f•yor. 

Bu kadıa itimada llyık aacbr? 
Bir n kadım olabilir al? 

Bu kadın ite aittiğinc göre 
fuhşu kendisine san'at edinmiş 
bir büşktin değildir. Belki de 
h&kikaten kendisine sıcak bir 
l'I"• sadık bir koca anyor. 
Bunu balduğuaa emin olduj'u 
fÜD bütwı mazisini onutacak
br. Bunun misalleri çoktur. 
Hiçbir kadın herglln bqka 
bir erkeğin kucr - ına cl&tmek
ten hotlanmaz. 

Bu kadım eve ballamak ve 
ona e.ıti hayabnı unutturmak 
için yapılacak fCY, onu ana 
yapmak, ev iflerile meşgul 
etmektir. Analık ·muhabbeti 
kaduu eski itiyatlanndan ayı-

erkek olsun, herkes dilediği devam etmeaini beklemişti. 

1 Hafif Rop 1 

Etekleri hafif dilimli açık 
renk, ince rop. Daha ziyade 
spor kıyafetidir. Belinin ke
merli olmuı ve boyunbağı bia-
llİDİ veren fiyongunun koyu 
renkte olmuı matluptur. 

rabilecek yepne kuvvettilı • 
Kadın bir defa da pcuğu ve 
eYİ ile megul olmıya bqla
dıktan 10nra onun aaclakatiadu 
fiphe etmiye hakkımız yoktur. 

= TAKViM= 
Ola sı 21- Kl.evvel-930 Kua• a 

AraW Rual 

Si -Recp • 1549 1-K&n-oenel-lSff 

Valdt·Eunl-V anb V a1nt-Eıı:aıaJ-V aaatl 

Güaet 2. 39 7 .22 Ak..- 11.- ıl6. o 
Uile 7. 2' 12.12 Yata 1.3' lL 72 

bdadl 9. 48 14.Sl laıuak 12.Sl 5. 3C 

İKİMİZ --- --
- Ne çok rakı içiyon\IDUZ? 
Hayri B. bu sual · m mah

cup olacağı yerde, keyif ehli 
bir adam sibi adeta iftihar 
ederek cevap verdi : 

gibi ıönlünü eğlendirmeli. Şu- Hayri bey 10rdu. 
nun turaıında kaç ıönümüz - Ôyle deiil mi efendim 1 
var? Onu da hotça geçirmez- Haydi bakalım, v&lde lıa-
eek neye yarar? Mahtum ben- nım, bu ıeDİf yürekli zata ne 
deniz d&nyaya geldiii waldt cevap vereceksin, g6relim. 

olayd., 16ntıl itlerine hiç ka
rlflDUdım.~ 

Annem 10rdu: 
- Eline rakı kadehini \'e-

rir midiniz? 
- Verirdim. 

~D terliklenmı• • • elim .. _ gıy • 
·"'llllem geri d6ner de beni 
aal'Ürte takip ettiğimi anla
~ın diye. Aralıktan göıet
~ım. 

._ li~yri Bey keneli balUğtlntin 
~rdiveninden indi. Annem 
d llllirlüğe 2irecekmif gibi 
dı ll~Y~rdu. bk bakıfta anla
~ ~ kı henüz mercimek fınna 
l trılınemif. lkiıi de benilz elif
"'tdeler. 

liayri B., alçak ıeıle: 
'ı ....__ Sabahterifler bayrolaun, 

'nelimi dedi. 

Annem k6mi1rl&iüa kapWDI içeriz. annesine de söylerdim: KaplDID aralıiına lıulajımı da-
açb ve Hayri Beye içerisni Mahtum Beyle beraber "- Bu oğlanın eline ilk rakı f yadım ft Hanımefendi Hz. nİD 
gaatererek: mi 1 hadehini ve -affedersiniz - koy-

1 

cevabım bekledim. 
- Burada bot rakı tifeleri Evet efendim, baba oğul nuna da ilk kadını ben vere- Ne dese beyenirsiniz? 

var. latersenia bunlan vere- karşılıklı. ceğim." derdim. - Evet, dedi, ben de gam-
yiın de dpllgre alayıml dedi. Annem uzun b~ı sükütla Hoppala 1 tralallalla dan, kuavetten hotlanmam. 

Buraya kadar hiç te Afikane hayretini ilin etti. Hayri Beye trilim, tirilim... Amma da Benim de oğlum olsaydı çok 
bir konuşUf değil. Adeta zah- bu garabetin sebeplerini an- kiracılara çattık ha... tam bi- serbest büyütürdüm. Amma 
met edip te yataktan kalkb· latmak c! :1şüyordu: ze göre... Hay ağzını öpeyim kız evlat bqkL . 
jmıa pişman oldum. r - Efendim, dedi, valdesi Hayri bey ... Ey, ey, aman, ey Hay çenen tutulsun valde 

Hayri B: merhum olduktan sonra iki- sonra ?.. Devam buyurunuz ! Hanım ! Kız evlat neden baş-
- Hayhay efendim l dedi, mızı de bu teselli ediyor. Annemin de benim gibi ağ- ka oluyor ? Biz üvey evlit 

iatediğiniz gibi yapın. Esasen bendeniz gayet geniş zı açık kalmıştı ve Hayri be- mıyız? 

- Ewet efendim, her akşam 

Annem, hakkı olmıyan bir bir adamım. Kimseye zarar ye bir kelime söyliyememiş, Hayri Bey : 
aual sordu : vermemek şartile, kadın olsun, ı benim gibi o da bu sözlerin - Vallahi, dedi, kıum da 

- Eh ... Peki? •• 
Annem: "Koynuna da hir 

delikanlı verir midiniz?" diye 
10racakb, fakat utandı. 

Hayri Bey anladı: 

- Evet, evet, dedi, anlı· 
yorum, amenna, hay hay, el
bette, hu~ eyvallah, tabii, şllp
be mi var f.. 

Annem, gtilerek : 
- Ben korktum ıizden 1 
Dedi ve birdenbire uzak· 

lqb. Kendimi merdivenlere 
dar attım ve yukarıya 11\'Jlt 
bm. 

(Arkam nr) 



O. G. P. 

l
( İstanbulda Nasıl T eşis Edildi, İlk Mümessilleri 

Kimlerdi Ve Ne iş Görmiye Başlamışh?. 
_ Anlatan: Agabekof: 34 ----

Halbuki teşriki mesaiyi 1

1 
olarak Anlcaraya (Ilya Gert) is- tu ile .gelmişti. 

kabul edersek (G.P.U) nun me- minde biri tayin olunmuştu. İstanbula geldikten sonra 
tatlarını öğretmiş olacakbk. . . . 
Maamafih herhangi bir devle- Bu adam Ankarada bır sene , Rit evveli başlı başına komıs· 
tin Türkiye aleyhindeki faa- kadar çalıştı , sonra Çine tayin yon işleri yapmak için bir 

liyetinden haberdar olunursa olundu. yazıhane açb, sonra bir Alman 
bunun alikadarlara bildirilme· 
Iİ . muvafık bulunm\ıştu. Bundan sonra Rit i5minde · ile ortak olarak çalışmaya başla· 

Bu suretle müstakil, fakat biri Ankaraya gitti. Rit Tfir- dı. Rit Mo.skovaya gönderdi;i 

dostane bir teşriki mesai esası kiyeye, İngilizce iyi bildiği için bir raporda ıöyle diyordu: 
tesbit edilmİJ oldu. 

Türk hükumeti aleyhinde bir Amerikan sahte pasapot· ( Arkaaı var J 

bu gibi faaliyetler olmuyor = =-====~=-=--=-=-__,.,w-.::= ---=r::r-..·=--=-

değildi. Meseli 1927 de1 Kürt· 
ler isyan ettiği zaman araların
da Ermeni T qnaklannın 
Muradyan isminde bir mümes· 

• silleri vardı. 
Bu adamm Tebrizdeki Taşnak 

Resminizi Bize Gönderiniz, 
Size Tabiatinizi Okuyalım 

fırkası erkanına gönderdiği Fotoinfllerlndeıı tablatlerlnf otr-- Ben lcimim? tligttn /c•riim;-
mektuplardan asilere cephane, ıaek lstl1•• karUerim.lzdea rlcamn: tv- Müdekkik Vt" 

dur, Ghdereeelderi um• üaerlne ( fo· • Jt t e c -:~r. ailAh ve adam vermek sure- u ~.....,. 
to;rat memurluiuaa) ciimıeaini 1amııu, Kendi fiil ve 

tile yardım, ettikleri de tesbit teab ve tebit bir poırda .. e.1ıa ..a •• .,.. 
·- hareketlerini olunmuştu. mek. Sun'i tavırh reslml•r, ek-.rlya 

T qİıaklaruı elebaıJanndan h•t• doJurablllr. beyenir, talw-
olan Tebriz Ermeni bqpapuı Tablatlertat a;reaaok içia n•I• ıh· na t..Uük e- f 

b ük deren karilerlııı.l:ı baldoatlald altalu- den mesallcle ~ Nenesyamn bu işlerde üy .. 
mıu qafıy• kayde417onn: mil aa ma ha kir 

bir amil olduguy anlqılmıftı. d "ildir K dm 
Samsunda Nacn i6r•laim eg • a 

Elde vesikalar da vardı. Bu ı d la 
Hanım: Ha:- · , meai in e s-

adamı lrandan hudut haricine kaaçtır. KG,.:- · 
l ve ahnıanau. · "' atbrmak için ele geçiri en ve- t••••mık ille ı, fllareti r 

Her hadiıeden ' ı. ıika.lar lran saray naZln T e· ver, para iflerinde mltefCbL 
murtqa verildi. Ayni zamanda her sözden ken- tir, menfaatini, intizaa ye şık.-
Türk sefiri de vaziyetten ha- disine bir pay 1 biı ihmal ebaa. latizaç husu· 
berdardı. Esasen hariçten yar- çıkarır ve ba-

1 
ıunda bir parça ~bk p.terir. 

dım görmiyen Kürtlerin Türk zan beyhude A.,l111Ja · fuut HaltJ.i B 
kataabna mukavemet etmeleri· yere kendini il- - Olduju 1 i b i 
ne imkan yoktu. zer. Çok defa lfÖrilnlir, ~IUM..,.. 

Vaziyet bu şekle girince kendi derdir= ye bayırhabbr. 
lran hükumeti, Tebrizdeki Taı- unutur ..-e baş ... .lıa.ruua felaket , Hayattan mllf-
nak komitecilerinin evlerinde, leriııe ıöz Y&fl diker, &emme- ~ ~ teki ve taliine 
merkezlerinde taharriyat yaph dilmiye, tenkide relemez, dal- karf' bedbindir. 
ve bunlan çil yavrusu gibi f .,. • H 

ma hayalini ifletir, zarif qya- '.-il ilsnl muame-
dağıttı. #* 

1 
ledea methedil-

Tiirk istihbarab ile sıkı bir yı, güzeli ve ıüzelliji sever. mekten bu 
auretle teşriki meaai etmek Neşeden ziya~e kederde• zevk 
istenmesinin ikinci bir sebebi alır, arkadqlarnu incitmekten 

duyar, iueti 
efiı me11til: ~ çabuk abmr, 

namwı Ye kadın bahsinde 
husu ve luılwıçbr. Mertliği 
dofruluju sever, işlerine hile 
ve fesat karıtbrmaz. muhab· 
bma kendisini .;eYdirmeaini bi-

de yakm şark komünizm faali~ 
yet merkezini lstanbulda kur
mak istememizdi. 

T riliser'in fikrine röre eğer 
biz Türklere dokunmazsak 
başka memleketlerde göatere
l ğimiz faaliyete Türkler göz 
yumacaklardı. 

Böyle bir feragat göıtennek 
için Mısır, Suri)e, Filistin gibi 
yerlerde serbes ıurette ~ıı· 
manm temin edilmesi lizım 
idi. Maamafılı Türklerle olan 
dostluğumuz, Moskova Tllrk 
sefareti ~ifrelcrini açmamıza 

biç te mani olmuyordu. 
Meseli Efgan emiri Ama

nullah, Baha Saki ile harbe
derken KAbildeki Türk ve 
lran sefirlerinin hükumetlerine 
gönderdikleri ve onlardan al
dıkları talimat ve malGmatı 
ele geçirmek bize çok faydalı 
idi ve bu noktadan bu muba
beratı muntazaman elde edi
yorduk. 

Her iki hükumetin de Ef
ganistana karşı int ·zar kir bir 
vaziyette olduklarını, iki taraf· 
tan hiçbirini iltizam etmedik
lerini anlamış oluyorduk. 

Zaman geçtikçe teşkilatın 
tevsii icap ediyordu ve 1928 
senesine kadar Ankarada 
G. P. U. tqkillb yoktu. 

1928 senesinde Ankaraya 
bir mümessil tayin etmek 
mecburiyetinde kaldık; çUnkfi 
1.tanbulda bulunan ıiyasl 
mümeasillerin çoğu Ankaraya 
tqanmıılarcL. ilk ma ..... a 

çekinir, parayı ıevmez, idart; 

ile kullanmasına bilmez, ytldl· 

ne gülerek muavenetini temin 

ve menfeatlerine iftirak etmek 
mümkündür. 

* Hagtlu Kimil B.: Sade
_jji ve tabilliti 
ever, mizahtan 

hoılamr, muzip
lik yapmasın

dan zeYk duyar, 
çabuk kazar, 
arkadqlanna v 

· ilk taıufbğı a
dama kentJiainl 

' ı uk sevdirir. 

r ahakkilm• tah.. mlil edemez. 
Yemek, içmek Ye eylenm<-k 
taraftarıdır. 

* Yüksele Ticaret mektebi 
S. S. M. H. Beg: 

( Fototrafa dercedUmiyecektlr. ) 

Ciddi, vakurdur, intizam

perverdir. Fiil ve hareketlerini 
tahlil ve muhakemeye tabi 
tutar, arkadqlığı samimi ve 

devamlı olur. Rnfekuı hakkın
da dedikodu yapmaz. izzeti 
nefsini sever, kendi fikirlerinin 
kabul edilmesini ister ve bu· 

..... ~ . Sonra ıöyliycceğini evveli 
söyler, tuhaf a6zlerile auhit 
v• mulıabbını ııkmaz. 

JI. 
Uşakta O•man Tekin Be![ 

Zeki nazik r · ' . .. 
hasıutır. Ma{.· , 

dl şeylerden zi
yade manevi 
varlıklara kıy· 
met ve ehem-
miyet verir, flh
reti se•er, ni-
zam ve intizam; t 

per verlikte'I'! , ~ 
notlaDJr, felikl..~ ve mütküll~ 
re karşı mütehammil değildir. 
Cidali sevmez. Macera ve ser
~e~t hadiselerini zevkle ta
kip eder, sevgiy• kal'fl mftte
mayildir. 

t Anluıraa· 
'r 

.:.U Şüluü B.: 
Sakin, mahwp 
~e iyi kalplidir. 

8qkalarma fe
nalık yapmak 
istemez. S.d.bin 
değildir. Rüfe
kuile iyi geçi· 

-=-::ııu- oir, prlatanlık 

nun için de milnakaıadan çe- yapmuım bU-
kinmez. Mahçuptur, hakir "tlez, atılgan 

• ül • tah ül d lei(ldlr. Pazl ;;ıalJ'af etmek gur mıye amm e emez, . ___ 6.,__ d y · ıd· M li tli 

l t i:lnUwn egı ır. eau ye 
allyifli hareketlerden tevakki .itleri deruhte -etmekten tevakki 
eder. fğbirarı devamh olur. eckı-. 

Sinemalar 
1 
Halledilen Bilmecemiz 

1 2 3 4 5 6 · 7 8 9 10 11 

N 

-ı.__.. 

MAURICE CHEV AUER 
SAINT - GRANIER'nin 

Pari•U koaik BOUCOT, MARGUE· 
R1TrB MORENO ~• Paramunt'ua 
diier 50 artı.ti De heraher •ene 
aJJMı,.eti_.• tekdlm ett1if Fraıun:ca 

.auıı ve tarkılı 

"PARAMOUNT 
SEREF GEÇiDİ,, 

Pek ıtbeJ nrllalnb bqbca miimes· 
dl - rabudar. On&mllzddd pazar· 

te.i altfuuadaa itibana 

MELEK SlNEMASINDA 

Ford Fabrikası 
Dün Bir F .. im Gc· a·:erdi 

F onl fabrikamın İstanbul 
mümeailliji dDa sal:.ıb Glorya 
Sinemaemda hU9U8i bir filim 
gastertti, rnakAm Ford oto
mobillerin... aerede •• nasıl 
yapdcLjı halda.da bir fikir 
Yermekti. Giderdiği kurdele 

ile bu makaadmda tamamen 
~....ı.--ı.....;ı;:;,mı muvaffak oldu. 

Soltlan &ıla. Y alamlan A,afu F"altni bqtw bqa oaklet-
1 - Rellk .J. dtlaya 4 melr:teuer muhtelif manzara· 
2 - Feaa 3. p.nardata lan aDlabaak üzere •erilen 

ldllll a izahat arumda babnmızda 
3 - Bir muDarrir 3. deniz. kalma birbç dlmleyi aakle· 

deki lwa 3. telefoaıda ft ilk delim: 
ses a 1 - F ort fabrikua keodi-

4 - Berabv Z. IMldala 5. IİDe lümmu olu demiri kendi 
haae 2 madealeriııden çıkarır. 

5 - ln&Dlf 4, tq 4 2 - Kömürü de gene ke11-
6 - Davul sesi 3, bir mem· di toprağından istihsal eder. 

leket 3 3 - Ve bütün blmian fab· 
7 - Eylenme -4, para 4 ribsına kendi vaı·tuile nakle-
1 iJ Nota Z iskambil tabiri der. 

5, 'beyaz 2 4 - Gerek kömürden ve 
D - Ecnebi kadın ismi 3, gerek demirden küle varıne1ya 

vakitsiz 3, ceylin 3 kadar arta kalan hurdanın bir 
10 - Bir nevi para 3, yol 3 zerresini bile sokağa atmu, 
11 - Su kabı 4, kudurmuş 4 gübre, tuğla veya çimento :ıaline 

800 Lira 
Tramvayda Yankesicilik 

Suretile Aşınldı 

Askeri miltekaitlerdeu Ha
mdi Bey dün tramvay ile 
Galataaraydan Eminönüne ge
lirken yankesicilik ıuretile 
800 lirasını çaldarmışbr. 

El Çabukluğu Marifet 
Kimil Ef. isminde biri dün 

Saim isminde bir çocukla 
Galatada Kayseri oteline ıit· 
mit, odada otuıuriarkea Saim 
bir aralık ortalıktan kaybol
mu~tur. 

Neden ıonra aklı başına 
gelen Kimil Ef.. cebindeki 
90 liranın yerinde yeller 
eıti;ini görmüştür. 

Oç Aylıklar 
Mfttekaitler1e, eytam ve 

eramilin üç aylıldan ugün 
verilaıiye başlanacaktır. 

Karilerimize 
İ•tenilen cevapların çabuk 

verilebilme•i için SON POSTA 
ya mektup rönderen karilerin 
müracaatlarının taa116k ettiji 
meseleyi zarfın üzerine yaz
.malan lizuadır. 

Meseli Hanımtey&e, foto;t
raf, bilmece, kari fikiyeti, 
çok çocuklu, veaaire kayıtlan 
ııteditf miı kolayhQ'ı temin 
edecek itaretlerdir. Bu •okta· 
nan ihmal edilmemesi ,.hıe 
brilerlabdu menfaati iktiza
ııdll'. Ta Yaiyeaizin nuan dik· 
kate aluamasuu iıaHatan rica 
ederiı. 

koyar, hurdadan da para çıka
rır. 

5 - Ford fabrikasmda 
günde sekiz saat, haf tada bet 
gtin çallfllır, amelenin miktara 
yilı: bindir. 

6 - Ve b6tüa bu ameleden 
hemen hep.alıain temiz bir evi, 

refah içinde yqıyau bir aileai 
ve ekseriyetle taksit ile alınmıı 
bir de otomobili vardır. 

* Sinemadan .çıkanlardan bi-
risi arkadaıma söylüyordu: 

- İstanbalun nüfusu (600) 
bin ~idiı-. Bu· hesaba göre 
her aileyi (6) kiıiden mlirek

kep adde.denek ,ebrimizde l 00 
bin aile reiıi var demektir. 

Artık •ea m.ukaye.e et : 
Fort fabrikwada çahf&D, faz
la olarak refah ...içinde buhmın 
inuıılanıı adedi de bukadar. 

KONYADA MAKARNA 
FABRiKASI 

"-fada .Ma K.ymelrncle 
M1Utafa ve !Cemal efeDdaedo 
M. Adtof tarafından bir ma
kama ve teriye fabrikuı 
açtlmıfbr. ----

Himayei Etfatin 
Teşekkürü 

Himayei Etfal ,oemiyetiBden: 
~.aaıalhda Kalyoncu r.ade te
kerci iomail Hakla B. Wafm.. 
dan cemiyetimizin Kalaader 
yurdunda bulwum çoculd.rına 
kandil müııasebet:i1ıe 1-40 knlih 
teker nrilmek arıetile fürazı 
inaaniyet edümit olm.W. bn
d.iMae • .&enea t.efckkir ayleri&. 

. e 
Bugün saat 17,30 da ••~ 
de ve akpm saat 2 l ,3'!rn 
RANSIZ 11YA TROSUrw 
canlı kuklalardan mnrekkeP 
ICCOLI TİY A TROSUNll 

yeni programı ola• 
A BELLE AU BOiS DOR 
piyesi temsil edilecektir 

y armki pazar saat ıs,30 °' 
matine saat 21,40 sU"3f°e 

Tiyatro Ve Sinemalar 

DARÜLBEDA vt TEMS~~ 
Rüya _içinde fSTlftm. lfUllllı" 

Ruya 

..:::.~ ;.::, H ~ 
Kudret 1. il 

Arzuhalci l 1 
Mehmet Ef. 

k9mecll llJ~ 

M:::.'. l JIUUU 
Al.KAZAR - I>Uayaıia.ıa uak 
ALEMDAR. - Afk re..ı pçk8 
A S R 1 - Gec. Batak--' 
ARTls11K - Hat - Tane 
Bek. HLlL- ... _ , ...... 
EtllVAL - ... et' KM!-
ELHAMRA - CG,kwı ,...... 
EKLER - Yua- tiyatr. b'1ll"' 
fllANSIZ - Kulda tt,-a.._. 
GLORYA - L.Jla\lt! RepulJ .,-
H A L E - (Ualdhllar) Allaıa..s 
KEMAL a. - ıc..ı. •••Wır .-

kır-. +ut+'« 
M AJ 1 K - Top atet' a!bllM 
M E L E K - TüJate Atık 
OPERA - Yaba lmt ... ~-' 
S()JlEyy A - (IC.addd5,t n.- ...,.... 

.. Alı ç-....ı-
ŞIK SIN!. - MMtJ-k• ,.ıpl 
FERAH - ipek çora.plal', perili r 

GLAX 
Mini mini gav
rularınyegane1 
ve mükemme 

gıdasulu. 

Her Tarafta. 

Tasarruf Sandıklaı1 
Açdacak 

Ankara 20 (H. M) - '/ e'J." 
1 lcJ' 

letlerde, miyetlerde, bJJ' .AJ 
tarda, belediyelerde ~ 
sandığ• tesisi ve ıla.alkı O" 
rufa alıştırmak için esaıb Jı _,.. 
kümleri ilıtiYa ed~n bir Jliı' 
nanıe hazırlanmaktadır. ,e 

8wmn lÇıtı Maliye . ,,-t 
lktııat vekiletlerile Zı~,.O 

bankunua '"-i~r murahha5•0 ~ 
mürekkep bir komisyon t~, 
o ~ ve nizamnamenin t 'fi 
larının ihzarına başlanm~· ~
saı ı uf sandıktan şahsiyeti b ı' 
m'--' tıaiz ve devletin ılıl' , ., -r 1ıtı • 
ve mes'uliyeti altında otac• 

Konyak F aorib-6• 
.Açılamıyor 

. f~ 
Müskirat inhisar idaref1 ~ 

ni wene başandan itib ·~ 
konyağı kendisi yapacai• ~ 
yeniaen kouyak fabr 0e 
açmak iatiyenlere ıoiit" 
etmemektedir. 

Eski Kitaplar 
4

,P 

Defiet matbaası tar41f•;
0
1f 

!ba•ılan Ye harf inkılA~1 tıat'-
1'1ile •ttinlmıyan kitllf d~ 
lstanbulda ve Anad

01" ~-· 
.kUttiplanelere dağıtdasall 

·~mafbr. 



Her gün -Bu Memlelcel 
Bir Fırkanın 
Malı Değildir 

M. ZEKERiYA -

Dun matbaamıı:a kirk bet 
1.ilflarında bir vatandaş geldi. 
Daha biz sormadan tatmak . . 
lltiyen bir heyecanla: 

- Beyefendi. dedi, bizim 
bu memlekette yqamak hak
lanıız yok mu? 

- Ne oldu, dedik. 

Kendiaine '/er gösterdik. 
- Efendim, dedi. Serbeı 

6rkaya intisap ettim, diye 
'-muriyctimden azledildim. 
Hew- girdiği111 yerden çıbnl· 
dım. Her çaldığım kapıdan 
"ovuldum. iki aydır İf anyo
"1ın. Her tarafta fena mua• 
-.ele görüyorum. Bugün bir 
karım, iki çocuğumla aç bir 
lıatdeyim. Arbk ölümden baş-
1'. bir çare göremiyorum. 

Kendisini teskin ve hu• 
•Usl müesseselerde it bul· 
lllaaım tavsiye ettik. Zavalh 
~m. derdine, burada da lif· 
tan bqka bir deva, bulamadı

iuıa mnteesair olarak ayrıldı. 
ritti. .. 

tıd gibi evvel Silifkeclea 
'-ir mektup aldım. 

Serbcs fırka kapandılctaa 

IOnra orada Serbea fırkaya 
llllensup olanlan, Halk firkua 
lllensuplan tahkir ve tehdit 
ediyormuş. Hatta geçen gün 
lialk fırkası mensuplanndaa 
biri kahvehaneye gitmif, yük· 
ıek sesle, Serbes fırka mensup

larının bu memlekette hakkı 
hayatları olmadığını, hepsinin 

idam edileceğini söyliyerek 
tebdidatta bulunmuı. Kahvede 
bulunan halk milteessir olmut 
ı1c birbirlerine: 
"Öyle ise başımızın çaresine 

bakalım,. diyerek kahveyi terke 
lftecbur olmutlar. 

* Şarkta fırka kavgalan dai-
llla şahsi kin ve iğbirarla ka-
'1fbrıhyor. Serbes fuka men
IUplan şimdi vatan haini gibi 
aıuamele giSrüyorlar. Bu yan
lat hareket, memleketi bir çift
lik addetmek zihniyetinin ne
ticesidir. Bizde iktidar mev· 
ltiinde bulunan fırka daima 
tbcmleket ve vatan muhabbeti· 
tıi inhisarı altında bulundurmak 
d-.iyeaindedir. Mes'uliyetsiz bir 

saltanat, ve murakabesiz bir 
İlıtif a için en kestirme yol 
budur. 

Halbuki ud öldürülmem 
lizımgelcn zihajyet budur. 

'1emlekette herkesin ayni te
~ldc dilşünmuini iıtemek, 
le bütün hareketleri mu• 
faka beden uzak tutmak 
İçin bq~alarma hiyanet isnat 

ttrnek, · en büyük cinayet ve 
tıl büyük tehlikedir. Yakın 

tarihimiz bunun en canla mi
"Uerile doludur. 

Hepimiz bilmeliyiz ki, bu 
lillenıleket yalınz bir hrkanın 
lllah değildir, hepimizindir ve 
lıerinde hepimizin ayni dere
t~de hayat hakkımız vardır. 

Fransız Kabinesi 
..... Dan zayıf bir eberiyetele 

at kazanmııbr. ôalrtmiba 
'tut n olmıytıeağı UDDdilınek
edir. 

l - Şuur, .hayata lflk nrea Wr aar-1 2 - Ş.unu& ... ..ı.r. urat yollanaı 1 S - Ha7atı ayduılataA lflt• ..bip 
dur. ln.amn rıdecefl )'Ola ar'-'ıta•, yapa- bybetaif adaalardar. Bualar ae yaptılda• ( .a..ak ~ elmm.ak n bilme lhımdar. 
~;ı teJI ~tere. aur, ........ bqlca naa, ~ ,aptddanm WS.eder. Hiçbir 1 ~ ebmyaıa adaa, tam in ... .ıa-
bırter dejildır. ı laareketlerim •eubaat .,....ez1eao. Qiakl •a&. fferter4ea enel fUUI' Nlübl -....... ~. .. .... 

•• •• • 
BUGUNlJN TELGRAF HABERLEBI 

Konyada imar 
Yeni Bir Teıı ... ı 
Girifilmek Oandir 

-
Kea,.. (Ha_.) - ıc-,. .... ___ ... ..,. 

tdui _ ..... ptirilm ..,.. 

Meram, Den w Y• 
üwiadea sm. .. • ..... 
ba...twae akıtılmaa 
lirken o vakit bua 
bahçelerinin ıerefi kaçacajl 

için bu mecrayı çorak saha
lardan ıeçirtmitlerdi. 

Şimdi Nafia Yeklletl bu 
mecranın değiftirllme.i bu11-
8Ullda tetkikat yapbrmaktadır. 

Halk bu değitme ameliyeıine 

yardım vadetmektedir. Ba 
ameliye için 800 bin lira ka
dar bir paraya ltlzum oldup 
söylenmektedir. 

Fakat yeni mecranın yapa

cağı ihyaklr tesirlere g&re 

bu para ehemmiyetsiz ıörlll

mektedir. Bu takdirde Kon
yanın Şark tarafı bataklık ve 
ııtmadan kurtanlacaktar. 

Fransız Kabinesinde 
Yeni Buhran 

~aris, 18 (A.A) - Tekallt 
nıu:m Thoumyre Ye mftstepr
lardan Coty ve Cantr aosyaliıt
ler tarafından tutulan bir ka
bine ile tqriki mesaiye 
devam edemiyeceklerini ileri 

IÜJ'erek i.stifa etmitlerdir. 

ispanyada Vaziyet 
Machid, 19 (A. A.) - Re. 

mi bir tebliğ, milli greYİa 

La Corogne, Santander, Sent 

Sebastien, HuelYa, T arakome. 
Salamank'ta nihayete ermif 
olduğunu, diğer şehirlede de 
yavaş yavq şiddetini kaybet
mit olduğunu bildirmektedir. 

Bir Sokaktan Günde 
Kaç Otomobil Geçer ? 

İngiltere intihap Kanunu •• İzmirde 

Ozüm Satışının Bugünkü 

Tamamen ; Yeni Bir Neticesi Nedir? 

, 

Şekle Girmek Üzeredir 
Loadn, •• (AA> - ~ ~ icra b.ite91 •• 

meb'mlan &ıil ... lleMn-+W ks ı dzbma Mir olea pro
je,i 20 malWif ,..,. bqa 13.1 ..., ile bW ... i ...... ,.._ 

zakere hafi aurette cereyan etmiftir. 

M. Makdoaalt, "eier bu lm"eti intihap kabul ediline buaua 
amele hrkUUWI iatilısn demek olacajı., nntiade lte,...tta 

lzmir, 19 (A.A) - Şdarimiz 
tic.ret odeamn 18-IZ.1930 
tariWi raponmda tizümlerimiz
ia 'AZİyeti p suretle tesbit 
olaa-laaflur: 

Meva.. iptidasından aym 17 
.- kad. 31, l .C.ıt.245 kilo 
üzüm satılmıştır. Bu üzümler· 
den ayni tarihe kadar ecnebi 
memleketlere ihracahmız 
28.128,767 kilodar. 

~olwmllflur. c Meikür raporda incirlcrimi-
Londra, 19 ( A. A) - Parlimento M. Makdonalt tal'a- zin vaziyeti şu ıuretle tesbit 

fmdan intilıabata ait uWıatı ve mütcnaYİp r~y usulünü deıpİf edilmektedir: Mevsim ipf da
edu kanun llyib•umn tevdüni müteakip 20 kiauntuiye .aodanayan l7 sine kadar 19,-
.__ ... __ . • . . 247,002 kilo incir satılmııtır. 
IUIW meuı•ni tatil etmqtir. Bu · ._. __ ...J_ • ta "b k 

ıncıru:ruen aynı n e a· 
Hokümetin, bag6a Mfl'Cdilen n tredfinyonlara ait bulwaan 1 dar ecnebi memleketlere 

kanan liyibasaam metni tredllayoalana lfn& wnmi rrenadea 17,509,685 kilo sericolun-

aonra kaybetmif olduktan hukukun iacletea tesisini derpif 1 mqtw-. 
etmektedir. 

Kanun llyihua, treclünyonlara ihtiyari surette naktt mua
venet talebi için sallhiyet yerm~edir. 

Kanun IAyihallDID bqhca maddesi iıtihdam teraitioe ait 
olmayan diğer birtakım Yeailelerie ameleye yol Terilmesini ve 

amele tarafından da ıene bu Yeeilderle ıre• iliDr.ıı pyri 
kuıwıi telikki etmektedir. 

Gerek ameleye yol vermiye Ye gere~ grev il•••• tefYik 
aebebile ceza Yerilmeei kabul edilmemiştir. Y alnıı bu hareket

lerin gayri kaaa.t oldaP yüksek divan tarafından kabul 
eclllmek hali mlstesnachr. 

• • • 
ister inan, 1 

D6a bize fU lıiklyeyi 
anlatblar: 

"Gepa intih•p e11ta· 
1mda Halk fark.. erkl
mndan Cevdet Kerim B. 
propaganda yapmak üze
re civar k&ylerdea birine 
gider. 

- Atalar, der, ld>ylnle
rimiz mutidiı, k•na•tklr
dır. Vatanın yükselmesi 
için bizimle birlikte çalış
maktan geri durmazlar .. 
Filin ... 

Köylillerden biri hati· 
'bin aözilnü keser, 

• 
inanma! 

- Efendi. der, bmalana 
....,. güzel. fakat bir 
defa da fU çocak1-mua 
bak. Heı-i yamrı yamn. 

Doktorlara gisteriyoruz, 
.-. verin. diyorlar, bir 
okka teker almak için bir 
çuval arpa aabyoruz. 

Cevdet Kerim B. del°" 
bal cevap verir: 

- Bu civarda bolca 
koca yemiıi var. Onlan 
toplayıp pekmez yapın. 

Şekere ihtiyacınız kalmaz.,, 
Bu hiklyenin mevsuki

yetini bize temin ettiler. 

ltalyada Buhran Çıkh 
Roma. 19 - (A. A.} - M. 

• ~olini, iyan meclisinde m?Ji 

buhranın btttnn memleketi istila 
ettiğini itiraf etmekle beraber 
7 aşist hükümetioin kat'i icra

ah neticesinde bu buhranın 
- ·il olacaiı kanaatini izhar 
elmİftİr. 

Gephede Sükun Var 
Berlin, 19 (A.A~ - Sansör 

u Garp cephesinde tebeddül 
yoktur .. 11am10daki filmi men~ 
ettiktea sonra, çelik miiferli
leria Copleu<:~'teki nümayiş
lerini gösteren filmi de men
etmİftİr. 

Nihayet bu son filmin gös-
terilmesi için mezuniyet veril-

: . ...: .. m..,...... 

Kotra ile Dünyayı 
Dolaşmıya Çıkanlar 
Nevyork, 19 ( A.A.) - 26 

kaoern uzunluğunda ufak bir 
kotra ile devri ilem seyahati
ne çıkmak üzere Letonio'nun 
Tallin limaoından hareket eden 
ve Bahrimuhiti 133 günde geçen 
iki genç Letonya.lı buraya 
gelmişlerdir. Seyyahlar Avus· 
turalyaya gitmek fikrinden 
vazgeç.mitlerdir. 

Biraz 
Da 
Latife 

- ..... 

.. __ . 
SON POSTA mn artık bi- ! 

taraflıktan yazgeçtiğini söylü- · 
yorlar. Maalesef bu bir haki
kattir. Çünldi tahıisatı mestu
reden on bin lira kadar bir 
süküt hakkı aldık. Para para
dır_ Bir.az da biz fakir, fukara 
gönUl eğlendirelim. Karilerimiz 
bukadarcık bir parayı bize 
çok garmezler, sanınz. 

Pek yakında memleketimi· 
ziıı en bnynk. en pnlı şöhretli 
edipleri ve siyasileri l'uete
mizi kıymetli yazılarile dsliye
cekle:dir. Bundan b~yle: 

SôZON KISASI - Peyami 
Safa gibi kabiliyebiz bir mu• 
harrir tarafından d~, Falih 
Rıfkı Beyefendi rıöi cidden 
yüksek bir ilim ve aan'at ıah
aiyeti tarafından yazdacakbr. 

HERGON - Batmakale. 
M. Zekeriya 111>1 ukall ve 
patavatsız bir mahanir tara
fından değı1, Hamdullah SuphJ 
Beyefendi gibi bir debai hi
tabet tarafından kaleme alına· 
caktır . 

Bunlardan maada aabık Ad· 
liye vekili Mahmut Esat Beye
fencfi, aalMk Ye muhterem 
İktıaat ftkili Şakir Beyefendi, 
sabık ortaktan ft meşhur 
traktöl' mitehaı- Hayri Bf. 
adli. ildısacll we liyasi yazıl-• 
liıtfeclecdderdir. 

idam Cezalan 
M&lizim Sabri Beyin refi

kasmı öldüren Halil İbrahirr. 
Diyarıbekirde, Ça'nlf oğlu 
Hakkı Beyi öldiren l.mail, 
Tevfik, Mahir ve diğer l.uaai' 
de Konyada idam edilmit
lerdir. 

Mi:essif Bir irtihal 
Bir müddetteoberi cahatsız 

bulunan Cumhuriyet gazetesi
nin idare müdiirlerinden İbra
him B. evelki gece vefat et
miş \ ' C cen:ueai dün kaldınla
rak Allahın ·rahmetine tevdi 
olunmUJtur. Arkadaşımızın 

ailesine tazi) ' ya.ı edem. 
Cenabıbaı< rahmet eyliye 

Hava Soğuyor 
Dünden beri şeh:-i .nizde ba

va soğunuya başlamıştır. Ra· 
sata tenin verditi malumata 
göre derece bugün biraz 
daha inecek :ve hava 

kapalı olac.aktu, maamafih bu· 
gün ve bu gece kar yağmasa 
ihtimali yoktur. 

Bir Yanardağ 

infilak Etti. 
Bata•ia, 19 (A.A.) - Cava 

adasının merkeı:indeki Mirapi 
yanardağının indifaı neticesinde 
birçok kifi ölmfittiir. 
Da:ın fetha11ndan çıkıp et-

rafı istila eden lavlar 
civardaki ovalarda mühim 
hasarata bais olmuştu. 

dünden itibaren açılmıştır. 
... nemanın tarzı tefriıi cidden 
' izel ve zariftir. 

Şehrimiz bu sinema ile mev .. 

Londra 18 ( A. A. ) Günde 

takriben 300 bin otomobilin 
geçtiği Londramn bazı so
kaklarındaki müthiş izdihamı 

ualtmak için mezkir cadde- 1 

lerden otomobillerin geçmeai 1ı 
Artistik Sinema Açıldı cutlara illveten asri bir sinema 

el .ıha kazanmıt olmaktadır. 

menecUlml..... '--~.-'!'!-----~-.~~~------------------------' 
Uma middettenberi yapl· h:-mplerine mUY&ffaldyet te

lakta olan "Artiıtik -....,. 1 menni eder~ı. 



Ziraate Döneceğiz 

.. CUMHURİYET " te ( Yu· 
nuı Nadi ) 8. bu serlavha al· 
tında diyor ki : 

Bntü.n ciunya büyük l>ir ik
bsat buhr~ı geçiriyor. Biz 
bundan hariç değiliz. . Fakat 
içinde biılunduğumuz pek mü
sait şerait itibarile . biziin için 
buhranı m!lvaff akiyetle J atlıya
rak bütün aünya içinde l>elki 
vaziyetine en · hakim l>ir mcll)
leket halini alma..klığımız im
kaw climi~dedir. Pek iyi bile
lim ki liize imkalı verecek "yol 
da Ziraat "yoludur. 

Eğer bu meıiılekette bir 
zaman ıanayün dahi inkişafı 

. mukadders~ . bu inkişaf dahi 
ancak ziraatin yava, yavaı 
teraküm ettireceği servete is
tinat ederek tahakkuk ede
cektir. Binaenaleyh şimdi an
laşılacak hakikat şundan iba
rettir: Evvela ziraat 1 

lstan bul da .. 
.. MİLLİYET ,, te Falih Rıfkı 

Bey bu serlavha ile yazdığı 
makalede diyor ki: 

Reisicümhur Hz. çarşamba 
gunu lstanbulda bir kösele, 
bir konserve, bir iplik, bir 
mensucat, bir çimento, bir de 
çorap fabrikasını gezdiler . . Bu 
dolaşmanın Reis Hz. üzerinde 
iyi tesitler bırakmış olduğuıJu 

ajans haberinden anladık. 

İşittiğimize göre, rasgele 
gidilen bu fabrikalann hepsi 
Cümhuriyet hükumetinden, 
onun tedbir ve kanunlannd~· 

· memnun olduklannı, işlerindJn 
kazandıklarım ve inkişaf yo
lunda bulunduklarını söylemiı
lerd:r. 

İyi gitmiyen birkaç iş arka
sından bütün memleketi kara 
görmek, oturduğu yerde, ge
lişi güzel hüküm vermiye alı

şan po eHkacıların san'abdır. 
Asıl san'at, bir memlekette 
iyi giden ve gitmiyen işleri 

toplamak, aralarında kıyas 
yapmak, ana sebepleri araş

tırmak ve bunu gündelik bir 
ı oletika oyunu değil, bir mem· 
tekek meselesi gibi ıörmek
tedir. 

Borç Hapsi 
.. HALK DOSTU" bu ıe~ 

•ıvha ile yazdığı başmakalede 
borç için hapis cezasının iade 
edilmemesini müdafaa etmek
tedir. Diyor ki: 

Unutmamalıdır ki hapis iade 
!dilirsc, Lozan muahedesi mu
cibince ecnebilere tatbik edil· 
miyecektir. O vakit bir ecne
biden alacaklı olan Türk, onu 
bapıedemiyecek, fakat ecnebi 
alacaklı olursa, Türkü hapse
decektir. Buna hangi vicdan 
tahammül edebilir?!. 

Selamet Ancak Tabii 
İdarededir ..• 

"HÜR ADAM,, bu serlivha 
altında, Siirt meb'usu Mahmut 
Beyin Yugoslavyada diktı tör· 
lük idaresini teşrih eden bir 
makalesini mevzubehis ederek 
diyor ki: 

Zaten, Mahmut Bey dahi 
diktatörlüğiln her çeşidi fena 

Ticaret odası tarafından 
Gazi Hz. ne verilen raporun 
bugün dr:niz ticareti kısmı 
başlamıştır. Şayam dikkat nok
taları ihtiya etmektedir. 

Nasıl Tedbir Alınabilir? 
1 - lıtanbulda gemi tami

ratı Pire gibi civar ecnebi İi
manlanna nazaran pahalıdır. 
Bunun sebebi tamir malzeme
sinin rakip limanlarda gümrqk 
resminden muaf tutulmasıt biz
de ise rüsuma tAbi olması ve 
birçok müşkülat bulunmasıdır. 

Gemi tamiratı ile iştigal eden 
müesseaabn teşviki sanayiden 
istifadelerinin teshili bu bapta 
altn sıcak tedbirlerin en mühi-
m · r Limanımızda mevzubabis 
t--... ..tahlık kaldıkça timdi olduğu 
gibi gemi tamirat iılerinin, 

tamire muktazi tertibat ve ve
saitin kafi miktarda bulunma-
sına rağmen, Pire ve diğer 
limanlara gitmesine mani olmak 
mümkün değildir. 

2 - Vapurcular arasında 
uzun zamandanberi gayri meş
ru bir rekabet vardır. Bu, 
deniz ticaretinin inkipfına ma
nidir. Vapurcular aruında bir 
itilaf hmulü timdiye kadar 
kabil oJamamıtbr. Bu rekabeti 
kaldıracak tedabirin lcilen 
ittihaza elzem ve zaruridir. 

lstanbalan Deniz ·Ticaret Faaliyetine Bir Bakış 

Zonguldakta · hiç ticari ·mua- ablmasını zaruri kılmaktadır. 5 - Harice taze veya tuzlu 
mele yapmadan transit gc~D Balık piyasasının tanzimi yani balık ilitacında evvelce alınmıı 
gemil~rin Türk kömüründen ne fazla sayıt . takdirinde fi- balık resminin iadesi, istihlik 
ihrakiye ve su almak istedik- ati da fazla ucu~luk ve ne · resmiİıin kaldmlması ibracab 
len; takdirde bilcümle reımi de saydın azaldığı sıralarda . teshil edecek çarelerdendir. 
muamelelerden muaf kıbnma- fiatlarda · l)ftyük bir tereffü ol- 6 - Masdariye resmi~ ve 
lan tayanı temennidir. mahtası için ıoğuk hava de- mümkün olduiu takdirde im-

Bu esasa göre de Türk kö-. polanna ihtiyaç aşikardır. rariye ve saire gibi harçların 
mur dep.ol~rındaki gümrilk 1 Nakliye Vaziyeti· kaldırılmaları şayanı temen-
muamelesının tanının da bu t . nidir. 
muafiyeti temin etmek üzere y.t - Saydedılen balıkların 
tadili tahtı vücuptadır. me'mlekette şeraiti lizime da- 1 - Bahkanede tahliye, 

p . v ·ı r ide ucuz olarak nakillerinin . müzayede ive tahsıl usullerinin 
nm en me 1 t in sc edilememesi balıkçılığı- ıslahı lazımdır. 

4 - Ticareti bahriyemizi n inkişafına n·ani olmakta- K.redisizlik 
inkişaf ettirebilmek için ec~ebi !! B · "b ) · dif · oır. u ıti ara şıı: en er ı- j 8 B ı k ı ~ k d" · 
sularına çalışacak Türk gemi- d l . . ( ) - a ı çı ıgımız, re ısız-

are ennın izoterme vagon l.kt t · ·· t kid" 
lerine prim itası usulü tatbik b 1 d al S . J ı en muz arıp ve muş e ır. u un urm arına ve eynse- B d d 1 bal k 1 olunmalırlır. . fain idaresinin de vapurlann- unf ~ o ayı dı ç~lan"mkıza 

5 - Memaliki ecnebiyeden d kt . t . b az aız Ye uzun va e ı e ı ra-a mu azı esısa yapması- . • 
satın alınan gemilerden güm- na, gene ayni maksatla soğuk za~a ~una~~ hır kredi 
rük resmi alınmadığı halde bava tertibatı ile mücehhez mueueaesıne ihtiyaç vardır. 
oktruva resmi alınmaktadır. birkaç adet motörbota ihtiyaç 9 - Balık konserveciliğinin 
Oktruvanın da kaldınlması fay- vardır. terakkisinin balıkçılığımınn 
dalıdır. 3 - Balıklann fazla tutul- inkişafında müessir olacağı 

6 - Türk gemilerinin ec- dukl -- 1...!t t ı ak an v..:ı aze o ar mu· malfun bulunmasına binaen 
nebilere aablmaaı hakkın-
daki memnuiyet gemilerimizin hafaza edilmelerini mtypklliı Sanayi ve Maadin bankasının 
tebdil ve tecdidine imkin kil~cak ha:"? tertibat ve usu- iştiraki veya hükumetin suveri 
bahşetmemesinden dolayı refe- liinun tatbıki. ... oaır· diğerle yardımı ile !>alık kon-
dilmeli Ye yalnız bu husustaki T uzlamacılıga terv~ği için büyük bir şirket 
müsaade, reft:en beklenen mak· -4 - Balık tuzlayıcılanmn tesisi. 
aadı tPminen bazı ıeraite tabi ucuz fiatla tuz bulauiamalan JO - Balıkçı motörleri için 
tutulmalıdır. ve alamamalan balıklanmızın iktiza eden gazın ucuz olarak 

B I k l k tuzlu ve konserve olarak dahil alınmasının temini. 
a ı ç ı ı va hariçteki sürümüne tesir yun us B lıkl 

1 - Soğuk bava d~polan· eylemeKtedir. Bi.lık tuzlayıcı· a an 
mn bulunmaması balıkların lanna ve balık konservecile- 1 l · - :Yunus balıklannın 
muhafaza.sana mani olmakta ı rine tmön ·resmi mirisile veril· imhası hem elde hem de 

Kömür Meselesi 
3 - latanbul limanında r 

ve bu da fazla Nyıt takcfi.. muinin filiyat ve tatbikatta edilecek balıklar dolayısile 
Ye rinde ıatılamıyan babklann 1 temini. · . balkyağı sanayii için faydalıdır. 

olduğunu itiraf ediyor. 
Gazi gibi, bütün kuvvetle

nnı hadiselerden toplamış 
maddi, manevi büyük nüfuz 
sahibi bir Reisiciimhur, esasen 
bizi her türlü diktatörlerden 
müstağni kılmaktadır. 

Bizim dört el ile sanlacağı
mız ancak tabii ve samimi 
halk idaresidir. 

Bunda muvaffak olamayıp 
başka şeyler düşünmek, sakin 
denizde yüzdürülemiyen bir 
gemi için şiddetli hava aramı
ya benzer. Hatadır, husrandır, 
felakettir. 

Ziraat Kongresi için , YunanMeclisinde Müskirat için 
Hazırlıklar Talebe Gidecek 

Ankara, 20 ( Telefon ) -
Burada toplanacak ziraat kon- J 
gresi için biitün vilayetlerde 
murahhaslar intihabına baş
lanmıştır. 

Konya Meb,usunun 
Çocukları 

Ankara, 20 (H.M) - Viya .. 
nada VP-fat eden Konya 
meb'usu Musa Kazım beyin 
çocuklarının parcuız okutulması 
için maliyece hazırlanan layiha 
heyeti vekileye sevkedilmiştir. 

Türk ltilifnamesi 
Münakaşa Ediliyor 

Dün Yunan meclisi Türk 
iti1afnamesinin kat'i surette 
tasdiki için ikinci defa müna
kaşaya başlamıştır. 

Mazbata muharriri Mösyö 
Argiropulos bu muahedenin sulh 
ve sükun içinde yaşamıya ka
rar veren her iki devletin de 
menfeatlerini temin ettiğini 

. Müskirat idaresinin Avrupa
ya miiskiratçılık tahsili ıçm 
talebe göndereceğini haber alan 
eski amillerden müracaat eden· 
ler olmuştur. Bunlar gönde
rilecek talebenin müsabaka ile 
seçilmesini teklif etmişlerdir. 

söylemiş, meb'uslardan Kolom
baki Çiğdem oğlu ise mua· 
hedenin aleyhinde bulunmuş
tur. Vakit geçtiğinden müza· 
kere bugüne talik edilmiştir. 

Hangi Dert Jle 
Müşkü_llerdetı 
Bahsederdiniz? 

Herkcain mccıİeket içuı bit 
derdi, bir dütünceai vardu. Fak•t 
bunu bizzat Gazi H. nin kendi" 
aine söylemek herke:ı için ınfilll" 

kün detildir. Bu itibarla düşünce" 
lerinizi, umumiyet çerçevesi içiod• 

bize y~ntz, aeaini.zi işittirıoİf 
olursunuz: 

Gaziye şunu arzederdİll' : 
. iskan işleri, birçolo: kanunlat 

yapılmış olmuma rağmen daY 
ma aksaklığını muhafaza etıııif 
ve bir tiirlü iyi yürüyemenıW 

tir. Hükumet bu işlerin i~ 
yürfimesi için yeni yeni "' 
mütemmim kanunlar yaproalı 
suretile muhacir ve mübadiUetİ 
memnun etmek gayesini istib" 
daf ettiği halde buna bir tür10 
muvaffak olamamısbr. BunlarıO 
hiçbir mes'ulü ;ok mudur 1 
Bence bu işlerle alakadaJ 

b~tün memurlar sorguya çe: 
kilmelidir. Mes'ullcrle gayrı 

mes'uller ve ihmalkfırlar anla" 
şılmalıdır. 

Sams1JJ1 Kobakoilo 

1. Hakkı 

* Gazi Hz. ile garüşsem şöyle 
söylerdim: 

Dört senedenberi lkb!Bt 
vekileti ufak mikyasta oroıaO 

sabşuu menetmiş, bu yüzdell 
küçük sermayelerle memleket 

iktısadıyatı büyük zararlar• 
uğrablmış, kereste kaçakçıhi' 
çoğalarak binnetice hazine de 
mutazamr olmuştur. Şimdi 5'" 
bşa müsaade edilmiştir. F ak•t 
~artlar çok ağırdır. Bu şerait 
dairesinde hiçbir ormancını" 
muvaffak olacağını zannetrnr 
yorum. Binaenaleyh bu şartJsf 
hafifletilmeli. Eğer bu şartlat' 
koyanlar ısrar ederlerse ; ker:r' 
dilerine bu şartlar dahiliııde 
bir orman Yerilerek iş!etdJt" 

lerini ve muvaffak olamazlar'' 
bütün zararlara tahan>IJlaJ 
ettirilmelidir. 
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Rüştii 

* 
Gan Hazretlerine maruzat•" 

şunlar olurdu: , 
- Memleketin fakrüsefa)ett 

meydanda iken büklımet I~ 
zetelerinin şu hali görmek iıtt" 
meyip her tarafı gül giiJist-" 
göstermelerinin ve hükumetiJJ 
her icraabm methetmeJerirıits 
hakikatle asla tevafuk etfl1 e' 

diğini, 
2 - Gene bu gazete!~ 

İzmir nümayişlerinin serset1 
tabakadan birkç kişi taraftır' 
dan icra edildiğini yazmıştıla~ 
Tezahüratın çok asil ve ço, 
muhterem binlerce halk tatılıJ 
fından yapıldığını herşeyd~ 
evvel o nümayişlerin gezet~, 
lerde çıkan resimlerine b3 

1 
makla bile anlaşılacağını : .. 
netice oJark ta halkın bu :.~ 
retle memnun edilemiyeceğl 
arzederdim. 

Münendll 

Lut/ii 



da 
Sadrazam Kamil Paşa, Hünkinn 
Pttaksadını Hemen Anlayıvenaişti 1 - bin S ,.tın ıeçm.,_..... 

2- ... -- ............ 
lecektlr. 
s-ıt.ll&a s..w • •............,. 

Hergiin 
/ıfıJıanlri: &rwr lktll 

Olacağım!" 
Z • • • '--tili' -· 

ltankar, ıa J am mttta
dan lllelda. F abt lmdt

belli ctwek için mtlm
olduğu kadar Mldnetle 

•~w.... vererek: 

-Bence bu dojıu detiJ. Kız, 
~:aa.,..da; GtlrcO eşkiyası 

ndan kaçırılmış, Samsuna 
· mit, esir diye satılmış ... 

alanlar da bunun aslım 
·k etmeden saraya takdim 

.,.ıai·· ler... Mumafih. bu bu· 
tahkikat yapbrac;aiun-

le aslının ne olduğu adam 
anJaplmadan saraya 

'tam alanların kafumı kıra" 
'-iıın_ O, ayn meaele •• Şayet, 
~taneye maliimat yeriliı 
ta lefareı.ae de km iatenr:-, 
'- çok çirkin bqey olur. 

..._ Fakat, h&r bir devletiı ı 
~ _.. .ıatile wayda 
~--ta... 

.._ ı.e, hal de - lçia 
...... .....,tarmdan MriDe 
~ Şimdilik ora
.. blma da, billbare ·caba 
~GIDr. 

S..tu Hamiclia lllmdı11 
~p dolafbrmasına raf
~ Klmil ı>&f& (maksadı 1&
'-e) Din ne olduğunu anla· 
~ Hiçbir meaelede, 1*; 
'il bquıa mes'uliyet kabul 
"-ek iatemiyen hünkAr, doğ-

doğruya (phsı büma~ 

'-) tıa ait olan itlerde ::ı: 
~JF•'wıet 
"' .............. isteıcli. . 
$ındi Kimil papya bu me-· 

"leden bahaettnai, pyet bir 
.. ohıp ta bu if meydana, ......... : 

' 
- Evet.. Biz bmm ftktile 
~! aldık ve aziyetten m~ 
~ oldak. Hatta, sadrazamı 

çağırarak konut~ Buna 
bir çare bulmak 15zım 

li'rdi, fakat bu)ımmada.. de
içindi. 

\a ~ pqa b6t6n bunlan 
_.._ii içia ( reyi ,.hane ) yi 
~iktifa etti. Avdet için 

....... alcla ve 

~ praiai, bir - ene} 
(t...;) dan aynlmakta aradı. 

• &..1taa Hmüt, ıece ftl'diji 
~ erteli glln8 tatbik ede
~. Y ~ nız, abahleyin 

-.;fe11 (Nqedil) kalfa bu-
la~ eelbol......k, ima fnb. 
~ dikkat .. itiiaa eclilmaini 

~ derece •ot tutularak 
~ hiçbir IUl'etle reac:i-

edilmemeaiai) Ye (her De 

~t edene) derhal kendi
.._~IA·• verilmesini irade 
lıı....._, - ~k harekibmn 
~, kendisine laiuettirilmeden 
~ taru.at) a aLnma11nı ve 
~ fQDnnla hummla ko
~ ela İllftl et-

~--·ber. Hayal'in 
...... ~ .... ile ..... ya ıelcliii 
~ bizzat tahkikata si
~ ~ (Swmaun) civmn
R:: .. Sİftliiiade ikamet eden 
~ ., .. , ...... 

-13- Yaz.an: Ziya Şokir 

Bil" ..... ı.,. Ru pir,._,. ılzlbıl ırltlıtw111 •,_ 
Htunidlge .,iNi el•lonntlan birinin er"'1u 

Fahrettin Bey tanfmclaa 1 cak tef, bir mllcldet ...,_ 
takdim eclilmifti. Ba B.,m ... la•ı a ıı.,• m.. 
minelkadim m'at ve •....- perhblrlr . dawanmelr w hiç 
liyeti, ~ ı.e .. mi bir mdbJa meJdan -..den 
" aknb.lan wptePJe clilher ona ebediyen malik olabilme', 

,...eıenm· • aramakta ihartıtti. kızı. celhetaell ,,. waya ..-

t - 8- S altmln fal·-· 2 ...... ua.. ........ 
5 - Her lcupoa ._...eki...._ 

Wr Ufta mGcWetle m.tellenllr. 

• p' nnea·• dar. 

- - lat kuidormda •tar 
.... 1•8d' Ganlipa .k-
reaiD kapıamı açtı: 

SON POSTA J1 okuduktan 
__.. illa kuponuna aaklayı
ms. Baaclaa S adecliai UU-S 
ile blrh1de bir zarfa koyarak 
po.ta le Wuela.aemize s~
deriııiz. llinınmn ıueteJe ru
mesi için bu kadan kafidir. 

~a.;;;_....;;....-.----------.,. .. 

- işte, burada 1 dedi. 
Hapisane müdl\rii tarafmdan 

evvelce verilmiş olan bir emir 
üzerine beni, höcrede, maz
nunla yalnız bıraktılar. 

Bir hafta ıonra mahkemede 
kendisini müdafaa edecek 
olduğum bu kadım ilk defa 
g&rüyordum. Gözlerimin mtı-

' == SON POSTA == 
BEDAVA tı.A." KUPONU 
21-KAnunuevve~l930 

GAIP APANIYOR - O. Ud r- ekkilim üstllnde yaptığı ilk 
eneı lzmır tataayonunda muhtar HU..· gem.ti bana ·ıu duyguyu verdi: 
,.... ne Tlcard melrteblac:lc Slia ... yman "h . aslı b' kadın. 
Ef•clll..t kaybettim. Bllenleria ,., .. .._ Kibar ve ı tır ır 
,eı na..a attdekı .c1eraı •• wıcm... . Giizel, çok gtızeL Beyaz, çok 
lerJal rica ederim. 1 beyaz. Bir takım heyecanlarla Kachkl51 ınh-e Emin Be; aahallt 

Ne. 15 Emla" Yıldas k~ll Na 1 kanı çekilen yüzünl\n incecik 
MANDARiN Fh>~a;-a.e; ede 1 derisi, kıgzm hir itti jedildm 

9d ..... eUI .... ad.t ...... ,... .ki tı erinden laafif-
........ fldama • ...-. soma ı ç y • ...-

Rlııe Kuaaa ucte A,bclahh kınşmq, bemheyu bar krep-
__ HOsEvtN ___ ZEYTIN Y Alma- nataı 1 d6şin parçasına benziyor. ... _ ..... y_,.,. .. , ..... " lenetlı ,.._.eri L.... ~,,.... dmmla,.... iller......._, Bell-ehal Hllqla uuu u. ...-.m ~ 
~ ,... ................ H Zlllda. .. koyu siyah bir blly&k kat-
u,-a.-... ...... ~ ,_ damlasa. Gayet ciddi ba-
~A - •laldret -,U Kemal 'L-1 L- -1.-....!-k -1 • lllı.I wle 11ehmet Aaa-. Ne& ..... .....ar, UU gi:&RınD 07wuguntl 

...,, u..,a11 ..... " liyahlığmı arlbnyor pi; ve 

takdim eylemekti. e. ytlzden Hayale pline« o, çok 
epeyce Hnet kuajgnakla mustaripti... Htrnklnn Odum
beraber .. alaybeyi " rntbesi- elan çıkhİJ dakikadan itİharen HANDILAR 1'ERZJHAHESi - Bahçe 

Dİ de ibru etmİflİ. Şalm, ken- tiddetli bir ıı»: bapai ~da ~ lbampqe h... 12 No. Telefon 

dimıce maruf idi. Şu halde, hulıuadujmıu hiue~puna _ı.t..._w_4057_· _______ _ 

birkaç glndlruJmalJ8 hatla-. 
hlytlk bir ihtirama gevşettiii 
levent, çok biçimli Ye taze bir ..... 

Bu mefil lakre, ilk defa ba
bdar lnbar •e iace bir kadin 
ftlcudu ,...,or. 

Hayalin waya takclimincle aebep te bizzat keo.tm ı:Ltufhı. ŞEN YUVA-~ Tabt19-
- • kut1anda 9uterulel eabJaacla 1 No. 

buui bir mabat taaanur Hayal düşünllyor.i Pu,- azı- Tlric aleaın-' ~ 11 Kr. -. 
olun••uda. Eaaten Hayal de yet devam edent _ denıhte temi& ye aefta. ,... ... edlnl&. 

pçirdiji macerada biç kim- ettjii vazife~ ifaya aıukı~ır , .,, ~ flatle ...... ı.ıertatd ~ 
..,_ Jarl slusalljW faltılllt9ıaı o1am1yacap g&11yor "'çok dlnDalc anueclenea1s ..,_ llaılalr-' 

· ı- ı.. VERIC1N CIGIRY ANA mlraat edlais. ._. el11tlfti. muztarip o .... ,.orau. JMJoilu ~aı1oaculaahap Kira sokak 

k ı. ,_.ss·A.-. Arbk, hnn Ar için yapıla- (Ar1'uı vu) 

Dava vekin oldutumu ken
disine halM-· verdiğim Yakit, 
yldnde hiçbir fe1 değfşmedli 
bM ılnıı, apla§indan h.,., 
tef kaybetmedi; hiç gtilü....e-

Çok Çocuklulara Hlngi Makam 
Yardım Etmiye Memur Olmuştur 

medi; otmdup karyola kena
l'lllda hiç kımıldamadı; beni 
fazla veya eksik gördüğünO 

hillettiren, bana karşı müsbet 
veya menfi hiçbir hareket 

yapmadı. Belki, bu höerenin 
duvarlarına daha çok alika ile 
bakıyordu. 

- PekAIA takdir edersiniz 
ld... diye söze başladım, dava 
vekilinin doktordan farkı yok· 
ts. Biri mliekkilinin, öteki de 
m.taamın ruhi -ve bedeni bütün 
esannı bilmek mecburiyetin
dedir. Aksi takdirde ne mü

dafaa, ne de tedavi mllmkthı 
olabilir. Buna rağmen, ben 
mftekkilim sibi ince '" nezih 
bir kacimm bnınn ruhi derin-

- eYCIDlllP aa ..-

cluğanam itiraf ediyormnuz. 
Mahkftm olac•k11n1:ı. 

Kadın, kenclilini i1ma için 
.&ylemek iatedijim llzlere bir 
hareketle mani olarak, bir 
kuyunun dibinden gelir ıibi 
uzak bir sesle : 

- Biliyorum, dedi, hepsini 
biliyorum. Mahk6m olacaİ'Jm. 
Bundan kurtulmam için dava 
vekilimin arzusuna tabi olma
lıyım. Sizden evvel gelen iki 
dava vekili de böyle söyledi
ler. Reddettim. Siz onlann 
muvaffak olamadığı ıeyi bana 
yapbrmak için geliyorsunuz, 
fakat onlardan fazla muvaffa-
ldyet &mit etmeyhdz. Kocamı 

ben 61dlrdlm, itiraf edi1orum, 
mahk6m olacatım. 

Okadar kat'I .Syl&yorclu 
ki llmitlerimin hepsini birden 

bati. v .- Mas.as içina • 
yan ettim: 

- Kocanm • aldlnaedi
niz, kocan•• o llc:llrdl. O, 
biliyoruz, blltiba IUÇ delillal 
bmau ,a.teriyor, rnolver bile 
ona aittir. Fakat siz lkendiniıiı 
feda ediyoıwnu, çünkll oa.
aevİJOIMDH& 

Fakat dlfilnmlYonma ki bw 
fedakirlığmız sizi idam 9eb-
pa1111• kadar flllrebileceği 
ııibi, ODU da, vicdan azabile. 
&ilme kadar HVkedebilir. 

Titriyen ellerini birdenbire 
kaldırdı ve hafif nemli, beyaz 
a\ruçlanm bana çevirdi: 

- Susunuz 1 dedi, oııdaa 
bahsetmenizi istemiyorum. 

- Siz intihar ediyorsunuz 1 
dedim. 

Cevap vermedi • 
- Hem, hiç te terefli .bir 

tarzda değili Diye ilave ettim. 

Ayağa kalktı. Ne istedij"ini 

anladım ve hemen im istedim. 
elini aptnm. çıkhm. .. 

8agtin yedi sene oluyor ki 
o güzel ve taze kadın hapisa-
nededir; sekiz aene daha yata

cak ve belki de kurumuş, bit
miş, ihtiyarlamış bir halde ba
yata çıkacak. 

Hakild katil olan adama 
gelince, o hilA Şişli salonların-

dacLr; belki de yeni cinayet 
imkinlan ve yeni masum avlar 
anyor. Bir dqavekili olarak, 

adaletin bu nevi canilere kar
tı yapabileceji hiçbir teY 16-
remiyorum. 

liklerine firmek istemiyo
nm. O, mukacWea bir 
ınhcllr ve küme tarafından 
llllm edilemez; ancak bu 
danda &ğrenmek istediğim 
ebemmiyetli noktalar var. 
Cnabınwla beni IOD derece 
mahrem ve samimi bir dost 
ıibi onara itibara almanın 
rica ederim. Yorulmaksızın 

Gazleri bir kene kapandı Para Kazt:..nmak 
Çok çoçukla aileler Sabhl:p ..Udtı.· 

rlJetl Yaataıdle Hıfzı .. bba mecl:alne 

.. acaat ederlerse ( Hıfuuabha) kamı- eel. Aht ....... Anlltl, A.... ._ ilama. çocakimaı Mamplw. 
-aa •eacUlert için kabal ettiji par11 llarl il. ye Ô...a.. Emlae, Alıımet, Jt...a. N.rtJe, llMIMlle 
~daa a.tlfade edebWrler. llaa- ı S - Haakl7, lbbaothı, s.ıta B. H. n Efendiler. 
..Rh metıallyetlerl laueblle bir loam llOkak (54) No. cht balaqa T..,.. Ef. 6 - Kocam.ta....... Alaçlraka• 
kmller ba ....... W.. •abllt!ardar. 9'. reflkaaı lladam Atine. ..Uk, Hacı 8-- amil lul"flDiida 22 
B• •bsmbc'de ..... ' slıll .. ' - , ç ı 'hu ı Aadnıl, CJlh ıa, Pa- ı • ........_ Mehmet lt.llıll Et. w H·-
puplana fotoir....._ derc:edl,__. ...., Twlenı, V..UI, Dlm..._.. Fett. Ha.niye iL Ç-ooııld-~ ...._ 

ı - Unkapam Zeyrek Temmboa nu- El-' Hamm Ye Ef.-lller. Hadi S het .,.,..._._ lllııUI iL 
-• (4 Sılıdettla a.dl ,,. refilsaa 4 - Betiktaft Vipeucl .. ~ ye, ' _...., 
Veell• ..._. Çoculd .. AWH1ke6, md•'h .... K• .......... .-.., Ne. •• ._ .... 
1tmk. ..... ....,., lıAılJ-. AU H. IUe Yllperla il. 7 - Aclau, Y....... ........... S75 
" Ef....._. Çocuklara ı Menet, Zeki,.. .AINW- Ne. b ................... ~ 

t - Y....,.. !....a ....... Ka- W.. Z.,....,, F.W,e, .......... il. w aahallHlade 61 No. da .....,,. laet 
.............. (2) • .._.. ........ Et.clller. Ef. " nflllaa ...,.. iL 
Hafik KanJuıet- Ef...u " ....,_, S - Mı 1 ...,_, ..+• ... , lldMi ç-.+•-a ı ltlfat, Ali, ... •' , 
a.... a. > .,..a Çıı ,._ • ._. 4 • ....., ..... ., ... ..-..., Altw-.0... ..... 11: .. 11.a.. 

" on bq yirmi saniye sonra, istemez misiniz? 
ağır ağır açıldı. Böylece,, ıali- !Yhıbe yeye lflnlse ptertcea, eokak· 
ba, sormaya izin vermİfti. ıa ı c ıerkea ...,. t.driaUe ~Ölilf&ir.lu11 

Sordum: , ~ Wr ftlka ~ 1Wa1>a-

- Cinayetten 80DI'&, enell HllY8llıt ...., ...,. o ..-,. 
.............. 1 1 .... ,_~ Wr 

poliste, aonra adliyede ver- luıtil, Wr km .._ laaa•ıtır • ._. 
~Diz ifadenin dojraluju- ıddijilda wakalardaa ertesi ,r..ı.ı ıa..._. , ............................... 
elan ...... eclecekmiüniı? derhal telefcwamsg açımı ,,., havacl1t1 

- Em. 
- Fakat ba, mm mlda-

faamzı çık•d ,o1a 1evkecle
c:ektir. 

- Olabilir. 

ıuetemı. ....._ ,,..., W. w .._ 
ıcalalıd de })U'akma. V..,._.ı laawa
tllala eheaml,.tlM ,.. ..... ••• 
al&Ufatm.w...,tYUlfeWllr. 

'l.W• -- Wtthıl • - • ... 



Yana akpm: Şelızadebaşa 

MiLLET Tyat!osunda 
aan'•tkli NAŞIT ~r~; 
KARA K A Ş efendi temsilleri 

Sinop l'eniz Muharebeleri 
Yahut A K t F B E Y 

•41 Nqtt .. Bey Karadenb kaplanı Hayreddin 
ve Sinoplu 7edlbelA Harşit rollerin! lfa ede
cektır. Fiatlar: Localar 300, 200, mevkiler ŞO, 
S0,20 lnmııtur. 

4 

En iyi sene başı heeliyes · : 

200,000 Liralık büyük ikrami
kazandırabilecek 

-NORVEÇYA BALIKYAGININ ALAsı-ı 

Üç Kö~eli Hogg Balıkyağları 
Bu •enenin mahsulüd6r. Her boy şişelerde mevcuttur. 

De~su: Zaman F.<:za · deposu. Bahçekapı tramvay caddesi No 37 

AİLELERE HİTABEN: 
Peşinen hiçbir para sarfetmeksiıin 

'.T_.B ISELERINIZI 
AY AKKAPLARINIZI 

ŞAPKALARINIZI 

MOBiL YALARINIZI 
'ft saire her türlü ihtiyacatınızı temin için 
BEYOGLUNDA Tünel pasajında 7 No. da kain 

·KREDİTO 
Miiessesesine mfirı:caatla ekser ticaretanelerde 

para ycnne geçen 

KREDITO lşTIRA BONOLARINI 
tedarik etmeniz lazımdır 

Şerait elverişlidir - Ketumiyet nıutlaktır 

Vahan M. Koçyan 
MAHRUKAT DEPOSU 

Odun, mangal, kardif, antrasit, kok ve maden 

T ha . Kılıç Ali paşa Çıracı sokağı 
op ne. No. 22-30 Tel. Beyoğlu 1751 

acı Beki 
ZADE 

ıu IUHİDDin 
Yazı makinesi sablıyor 

'Galatada Kemank~, Mustafa 
Pqa cadde.inde Ahmet Muhtar 
B. hanm-fa 3 - 4 numar&da Bir 
)'eaf Mt: •~dea yazı m kin(•İ atı
laldır. Almak utiyenlerin orada 
kitip ŞiJml Efendiye müra.caatlar 

EFKA1Hanım 
Harem Terzihanesi bu kere 

ık Kadın Terzihanesi 
namı altında pek mahir bir ma
aatarile yeniden küşat edilditini 1 
muhterem müfterileri.ne arzeder. 
Adrea Beyoğ"lu Tünclba91 El•W
trik şirketi kapı karşısında 

Sefcroğlu ap. No. 2 

Doğum ve kadın h~ta.lıkları 
mütellassısı . · . . ... 

. DOKTOR.' 

Hüseyin ~e:ıŞit 
Türbe, Cslü Hilall.alimer bin&Sa 

No. 10 Telefon İsl 6222 

SON 

VAPURLAR ) 

·seyrisefain 
Merkez acentesi: Galata köpril 
bafında BeyothJ 2362. Şube 
acentesi: Sirkeci'de Mühürdar 
zade hanı altında Tel. lat. 7240 

~ 

'lzmir sürat postası 
(Gülcemal)vapuru 21 kanun-

. ~ vel Pazar 14,30 da Galata 

ı 
1 .htımmdan kalkaPak lzmirc 
ı:decek Perşembe sabahı 
gelecektir. 

is HE nof BiYE 
rosıısı 

(lzmir) vapuru 23 Kanunu-

evvel Salı 10 da Gala-
ta nhbmından 

kalkarak çarşamba sabahı 
lzmirc, perşembe sabahı 
Pireye, cumartesi sabahı 
iskenderiyeye varacaktır. ls
kenderiyeden pazartesi 15-
te kalkacak çarşamba 

( Pi. re ) ye de uğnyarak 
perşembe ls

tanbula gelecektir. -------
21 kanunuevvel pazardan 

itibaren İzmit postalan ya
pılmayacaktır. --

1000 tane kos":of toprağı 

1500 .. lamba şişesi 
250 kilo beyaz sabun 

idare amban ihtiyaca için 
lüzumu olan yukanda müf- ı 
redatı yazılı üç kalem mal
zeme pazarlık surelile alına
cağından vermek isteyenle-
rin 22 birinci kanun - 930 
günü saat J 5 te levazım 
münakasa komisyonuna mü- t 
racaatları. p 

Alemdar zade vapurlan 

M•JJ l vapuru 21 
ı ... e kanunuevvel 

Pazar 
günll akşam saat 18 de Sir· 
keci rıhtımından hareketle 
(Zonguldak, lnebolu, Ayan· 
cık, Samsun, Ordu, Gireson, 
T rabıon, Rize, Mapavri ve 
Hopa) ya azimet ve V akhke
bir, Görele, ve Ünyeye uğ· 
rıyarak avdet edecektir. 

Mllracaat mahalli: f stanbul, 
Sirkeci, M e y m e n et hanı 
Alemdar zadeler, Telefon: 
İstanbal 1154 

SADIKZADE BİRADERLE 
VAPURLARI 

KARADENiZ MUNTAZAM 
ve LÜKS POST ASI 

ı 
.. 

n Ünü 
Vapuru p günü 

1 K. evvel azar akşamı 
Sirkeci nhtımmdan hareketle 
Zonguldak, lncbob, Ayancı!c, 

> 

Piyasada satılan saatlar 
meyanında 1 O büyük mükafat 
kazanan yegane saattir. 

Umumi acentalan: · Nasip 
Ce:ıveciyan ve Mahdumu Çar
şuyukebir lstanbul 

Patolog, Bakteriyolog 

- TÜRK MAARiF CEMiYETi 

Büyük Eşya 
Piyankosu 

1 Kanunusani 1931 de fstanbulda çekilecekti 
Yeni sene için taliinizi tecrübe ediniz. 

• 
lk • l _ J Doç otomobili, 1e-

TQm lg e er arasınaa: ::~7 ;~"~~ıo;o::~;;, 
sramofoa makineleri, alAh ı:ITalyc:ı hılı ve tuvalet takımlan kadın erkek 
eaatler ve ( YERU MALLAR PAZARINDAN J tedarik edllea kıymetUI' 
qyalar vardır. 

Fakir ve zeki çocuklarımıza gardım için birer 
bilet alınız biletler l ir liradır. Ba,gilerden aragın-a. 

Adrea: Ankara caddesi Orhaa "Bey han S Gncü kat 

Dr. M. Lutfi 
GÜLHANE SERİRİY ATI 
MUALLİMLERiNDEN 

i ISTANBUL oEFfE.ıIDARLIGI ILANATI l 
Dahili, ve intani hastalar 
Patolojik ve Bakteriyolojik 
muayeneler, icra olunur. 

Adres : Bab,nli caddesi 
vilax~t ,karşısı 15 No. 
Muayenehaneı Telefon lııtanbul !3't1 
lkametgMu ı .. ,, 2236 

~--....:..........._ ____________ __ 
Milli Takvim 

Hem Tarihtir, 
Hem Takvim 

Milli ve tarihi vak'a ve 
had' lwi bir tarih ka hr cid- ' 
diyet ı .-e isabetle kaydeder. 
Bu ~1a ve hadiselerle 
nasip darbımescJler ve 
söz c:ı ini havidir. Evkatı şer'i-

. te' idir. Her memlekette her 
kitapçıda bulunur. Deposu: 
fstanbulda Hüanütabiat mat
basıdır. 

Mercedes Müessesah 
6 Modeli makineyi 
MEYDANA ÇIKARDI 

Adalar malmüdür
lüğünden: 

Sahlık ev N. 14 Doğramacı sokağı Hamam yanında Ça-1 
mahallt:si Büyükada iki kat harap bir haldedir. Tahmin edileli 
kıymeti defaten ve peşinen alınmak ıartile 488 liradır. SatJf 
muamelesi 4-1-931 puar gunn saat 14 te Adalat malmüdiit' 
lüğünde yapılacaktır. 

HİÇ B E K L E N l L M E D 1 Ô l BiR Z A M AN D A 
BİRDENBiRE ZENGİN OLMAK ANCAK 
TAYYARE PİY ANKO BILETl ALMAKLA 

KAB t L D t R. ONU rJ 1Ç1 N: . 

TAYYARE PİY ANKOSU 

Biletini Alınız 
Altıncı Keşide 

11 Kanunusani · 1931 . dediı 

BUY'~K 'IKRAMiYE206,000URADl 
Ayrı ya: 

"50,000,, "40,000,, . "25,000,, "10,000,, 
liralık ikramiye ve 
liralık bir mükafat vardır. 

Zarif, metin gayet sedasız 
otomatik cetvel tanzimi ka
bili darbe, herkesçe sökülüp 
i:a ktiması kabil en müteka
mil ya: ı makinesidir. 

1•- ADEMi iKTiDAR -
Kuvvet Ve Gençlik Dr. A. KUTJEL 

Cilt, Frengi, Belaoğu~:'.uiu ve ade~~ 
i'' t.jdDr m•uıl • • ve elektrik tednif."ne54 
Kur •köy Börel:cl fı ı.,ı itt 's~ liııdc No· 

Vekili ve deposu: Ziyaeddin 
Sait: 
Birinci Vakıf Han İstanbul 

GLANDOKRATIN 
Viyana ve Par!ı;' ; n mfşhur tıp 

p•of<"slMeri ıden STEINACH ve 
l ROWN • SECKARD'ı 1 tec. übel<"rl'e 
e"de edilmit kat'1 deva. Erkek ve 
kadınların akan>ete &1kramı~ kudreti 
ıebabet :nı iade uablyetten mütevd-

SON POSTA 
Samsun, Ordu, Giresun, T rab· 
z~n, ve Rizcye azimet ve av
det edecektir. 

Hbi_llİll __ .. _____ .. .. llt bllılm&1m enırau kat'iyen teakin 

eder. la ta11bııl. Bahçc lı:apı, No. 37 
-ldarc : latanbuJ, N.aruoıomanly• 

Tafsilat için Sirkecide 
Meymenet hanı altında 
acentalığma müracaat. 

T~lefon is: 2134 

Dr. Horhoruni 

Zaman C'CTA des;oau. Fiah 

1 200 kuruştur. 

UROLOG - OPERA TÖR 

OOKTÖR 
Ömer Abdurrahman 

Cilt, Saç. Frengi ve Bel-
soğukluğu Mütehassısı . • 

Muayenehanesi Ankara cad· UR FUAT H"lnR 
desi .. liüki'ımet konağı civa- • . e. 

Şeref sok'l}'ı s;. jl --0Tel '•.rı . latanbuJ • 2)) 
Pot t.~ kutusı.ı ı İs' l1~ul · 7U 
Telral : lat:m SON POS1'>-

A8CNC FİATJ 
TÜRKiYE. - ECNEBi __. 

1 Sene 2700 kt• 
6 Ay 1400 ,, 

rmdad es
7

k
1
i 1kdam Yb"u~d~ kkar- İDRAR YOLl.ARJ

1 

l40d jl(. 
7SO ,. 
400 ,.. 
150!) .. 

3 .. 

1 " 

IDO ,, 
300 ,, 

clL T • Zühre.vi ve Bevliye şısın a numara ırmcı at. l ki 1 

C9 to lıAnlardan mesuliyet alım tın. T- ..JaVihanesİ: Beyo;,.lu Tokathyan Her gün. 'Saat birden ikiye, Hasta i ar.ı ,mütehassısı t . Gelen r.vrak gorf vorll:nC%. 

yanında Mektep sokak No. 35 dört buçuktan akpma kada TGrbe, Mahmudiye caddesi No. 10 .. ___ ... ____ ~~ 

muayene her ai1a alqama kadar• ıl•--~-----lall:m_.. Telefon: fatanbul '1622 l Mes'ul Müdilr: Halit ba}ırİ 


